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FORNECIMENTO

DE

INSUMOS

E

MATERIAIS

COMPLEMENTARES

PARA

INSULINO

DEPENDENTES, MATERIAIS PENSO, MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS,
MATERIAIS ODONTOLÓGICO, MATERIAIS PENSO USO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA,

MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA M U N I C I P A L DE SAUDE DESTE M U N I C I P I O DE CAIRU - B A H I A N º 035/2013.

CONTRATO

QUE

CELEBRAM

ENTRE

SI

O

M U N I C I P I O D E C A I R U - B A E A EMPRESA B A S E
MEDICAL
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES

E ODONTOLÓGICOS LTDA NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14135307/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, nº. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder

Executivo, Senhor Fernando Antônio dos Santos Brito, brasileiro, casado, com endereço residencial sito à Rua Barão

Homem de Meio, nº 19, Centro, nesta cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de
identidade nº 01.8A7.05Z-15, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 326.205.78S-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa BASE

MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, corn sede na Rua E, Distrito Industrial, nº 440, Quadra F, Lote 15, Bairro Mandacaru],
Municipio de Jequié, Estado da Bahia, CEP 45210-172, Inscrita no CNPJ sob nº 07580167/0001-18 e inscrição estadual
sob nº O67.180.778—NO, neste ato representada na forma dos seus Estatutos]Regimento/Contrato Social, pelo Senhor

Sérgio Carlos de Novaes Barretto, Sócio Administrador, portador de documento de Identidade RG Nº 04526556-28,

emitido por Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas sob o nº
647.459.615-53, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº 013/2018, originário do Processo
Administrativo nº 219/2018, datado de 28/03/2018, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem de comum

acordo celebrar o presente contrato para fornecimento de insumos e materiais complementares para Insuiino

dependentes, materiais penso, medicamentos injetáveis, medicamentos controlados, materiais odontológico, materiais
penso uso hospitalar, medicamentos da atenção básica, medicamentos farmácia básica e suplemento alimentar para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Cairu - Bahia, que se regerá pelas Leis
Federais 5566/93 e nº 10.520/02, mediante as cláusulas e condições a seguir ajuaadas:

"

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de insumos e materiais complementares para insuiino dependentes,
gestantes e hipertensos (LOTE 01) e materiais penso (LOTE 02), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde deste Município de Cairu - Bahia, de acordo com cada Ordem de Fornecimento emitida pelo contratante,
obedecendo as condições oferecidas na Proposta de Preços do Pregão Presencial nº. 013/2018 que, independente de
transcrição, integra este instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO »AContratada Hoara obrigada aaceitar, nas mesmas condições dese conItrato, acréscimos ou
supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação, de ate' 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO » O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades explicitadas nas Planilhas e na
proposta de preços da CONTRATADA e no domicílio do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORCAMENTARIA EORIGEM DOS RECURSOS
As despesas para o custeio da execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação, no que couber,
serão custeadas à conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente
da Prefeitura M u n i c i a l de Cairu através de dota ões definidas abaixo:

UNIDADE
GESTORA

m10/18
'

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DE DESPESA / NATUREZA DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO

0002/0014 2004/2050/2078/2083
2084/2085

3390.30.00.00.DD
3390.32.00.00.00

_

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ECONDICOES DE PAGAMENTO

Praça Marechal Deodoro, 03 -CenIro-Tel: (75) 3553-2151 - Fax (T5) 3553-2145
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Ovalor total deste contrato e' de R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais).
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os preços serão fixos e irreajustáveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão Inclusos todos os custos edespesas
decorrentes de transportes (maríimo e terrestre), seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no nei cumprimento deste instrumento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados contra aentrega dos materiais, através de ordem bancaria
ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08,(oito) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura em favor do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIRU, PRAÇA SANTO ANTONIO, S/N, CENTRO, CAIRU —
BAHIA - CEP 45420-000, CNPJ Nº. 11.406.I06/0001—06 e depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto

iicitado de acordo com a descrição da Ordem de Fornecimento, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.

PARAGRAFO QUARTO - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, Io documento será
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de correção, ncando estabelecido que esse intervalo de
tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

PARAGRAFO QUINTO - ACONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s), Duplicata(s) ou qualquer outro titulo
vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação, apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a
ceáo tenha sido por eia, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU, previamente autorizada, por escrito, e os títulos
regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.

PARAGRAFO SEXTO - Aatualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pra rata tempere.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o mer.

,

CLÁUSULA QUARTA —FORMA DE FORNECIMENTO
a) O prazo de entrega do objeto desta licitação será de forma parcelada e de acordo com a necessidade da Prefeitura

Municipal de Cairu, solicitado através de Ordem de Fornecimento emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, e cada
entrega deverá ser feita em no máximo de 03 (três) dias, contados da data do recebimento da requisição (ORDEM DE
FORNECIMENTO).

b) A entrega dos produtos será na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), situada Praça Teixeira de
Freitas s/nº Cais, Cairu-BA, na quantidade solicitada, no horário compreendido entre 00:00 e 16:00 horas, de segunda '
a sexta-feira.

c) A requisição deverá conter obrigatoriamente, local de entrega, data da entrega, identificação dos produtos/materiais,
valor unitário e total do(s) mesmo(s), quantidade dos produtos/materiais e respectivas asinaturas.
I
d) competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma prevista na Lei Federal
nº. 8566/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada de total responsabilidade na execução do oontrato.

e) A entrega do(s) produtos(s) objeto do presente Pregão, deverá(ão) ser reaiizada(s) toda vez que se ãzer necessário,
mediante emissão de Ordem de Fornecimento "O F" devidamente autorizada pelo Setor competente, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega da "CLF".

f) 0 recebimento do objeto se dará, segundo o previsto na Lei nº 8566/93 e posteriores alterações, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á dennitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justincativa escrita fundamentada.

g) O recebimento se dará de acordo corn as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento.

Praça Marechal Deodoro, ua -Ceniro —
Tel: (75) 3653-2151 -Fax.as) 35 3-2145
CAlRU/BA, os? 45420000
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h) Ficam designados os Servidores Itaiuana Guimarães Rosário e Josenii Rocha e Silva Filho, como responsáveis pelo
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº
8666/93 e suas alterações.

i) A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos produtos/materiais no domicilio da CONTRATANTE, correndo por sua
conta todas e quaisquer despesas necessárias, inclusive despesas corn transportes (maritimo e terrestre).

CLAUSULA QUINTA —VIGENCIA DO CONTRATO
0 prazo do presente contrato e' de até 31/12/2018, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que
observadas as disposições do art. 57 da Lei 8566/93.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA OBRIGA-SE-Á:
a) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do

fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito
ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
b)

Fornecer os materiais em conformidade com as quantidades estabelecidas nos Anexos I e I I deste Edital, devendo

efetuar a entrega no domicílio do contratante, correndo por sua conta todas e quaisquer despesas, Inclusive transporte
terrestre e m a r i t i m o .

a)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução completa

e eficiente no fornecimento] serviços do objeto deste contrato.

b) Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e

exigências que Ihe forem solicitadas.
c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua
culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bern como
ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços / fornecimento, exceto

quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, drcunstâncias que

deverão sercomunicadas no prazode48 (quarenta eoito) horasapósasua ocorrência.
d)

%

Entregar o objeto deste instrumento contratual na Secretaria Municipal de Saúde, na sede do município de Cairú,

Estado d a Bahia.

e)

Entregar o objeto deste instrumento contratual em embalagens lacradas vindas de fabrica; consando o prazo de

fabricação e de validade dos produtos.
f)

Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas onciais para a boa execução do objeto do

contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei Federal nº 8666/93.

g)

Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedênda e qualidade dos materiais, emitido pela

fábrica/distribuidora.
h) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, (art. 55, inciso XIII, da Lei 5666/93).

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Onciai até o 5º (quinto) dia útil do mês
seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,
51º da Lei 8566/93.

CLÁUSULA OITAVA-DASPENALIDADES
Praça Marechal Deodoro. os - Centro - Tei: (75) 3653-2151 —Fax o s ) 3653-2145

CAIRU/BA, os? 45420-000
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0 descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem justincativas aceita pelo órgão
ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº. 10.520/02 e na Lei
8666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Ainexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará

ocontratado
à multa de mora, que será graduada de acordo corn agravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:
I- 1,0% (dez por cento) sobre ovalor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar ocontrato, ou ainda na hipótese de negar-se aefetuar oreforço da caução, dentro de
10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

Il -0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento/serviço não realizado;
_
III- 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento/serviço não realizado, por cada dia

subsequente ao trigésimo.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Amuita aque se refere este item não impede que aAdministração rescinda unilateralmente o

contrato e aplique as demais sanções previstas na Iel.

PARAGRAFO TERCEIRO - Amuita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do

contratado faitoso, sendo certo que, se oseu valor exceder ao da garantia prestada - quando exigida, além da perda
desta, acontratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
administração ou, ainda, se for ocaso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, àAdminisração se
reserva
odireito de descontar diretamente do pagamento devido àcontratada ovalor de qualquer muita porventura
imposta.

a) As multas previstas neste item não têm caráter compensatória eo seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas edanos decorrentes das infrações cometidas.

b) Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, olicitante cuja conduta vise perturbar obom andamento da

sessão, podendo essa autoridade determinar asua retirada do recinto, caso persista na conduta faitosa.

c) Serão punidos corn apena de suspensão temporária do direito de cadastrar elicitar eimpedimento de oontratar com a

Administração os que incorrerem nos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,

regulamentada pelos Decretos nºª 3.555 e3.693 esuas alterações posteriores.

d) Serão punidos com apena de declaração de inidoneidade para licitar econtratar com aAdministração, enquanto .
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar apunição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e suas alterações posteriores.

e) Para aaplicação das penalidades previstas serão levados em conta anatureza eagravidade da falta, os prejuízos dela
advindos para aAdministração Pública e a reincidência na prática do ato.
CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO

Ainexecução,
total ou parcial, deste contrato ensejará asua rescisão, com as consequências contratuais previstas nas Leis
nª. 8666/93 e 10520/02.

OContratante
poderá rescindir administrativamente orespectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos l aXII, XVII
e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO -Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I aXI do art. 78 da Lei 8666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
0 presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº,
8666/93.

-

Pmça Marechal Deodoro, 03-Centro ei (75) 35 3-2151 -Fax (75) 35 3-2145
CAIRU/BA. cep; 45420-000
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
titulo executivo extrajudicial, ressalvada acobrança direta, mediante retenção ou compensação de creditos, sempre que
possível.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

As partes elegem oForo da Comarca de Valença - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estaremjustos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual gteor e forma, os
representantes da CONTRATANTE eda CONTRATADA, juntamente com as testemunhas, abaixo eatudo presentes, para
que se produzam os efeitos legais.

:
I

Cairu - BA, 18 de maio de 2018.

,

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS BRIT

l

MUNICIPIO DE CAIRU —BAHIA
CONTRATANTE

l
SERGIO CARLOS DE NOVAES BARR

BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
PRODUTOS HO
CONTRATADA

'

ALARES EODONTOLÓGICOS LTDA

TESTEMUNHAS:

.

No

_ Ç). .

"Exª."... ....—..x&rra

e: Aline M '
F n º : 038.737.

Nome. Ro

iveira
5-30

on Vicente Silva dos Santos

CPF n º : 84 .750.435-04

Praça Marechal Deodoro, u: —Centro—TeI. (75) 3553-2151 - Fax as) assa-ms
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u i a

ANEXO I

LOTE 0 1 - INSUMOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES,
GESTANTES E HIPERTENSOS

a

nasciuçao Dos MATERIAIS

&

qumr. a

FITA DE GIJCEMIA ACCU CHEK ACTIVE cx c/ 50

90,00

900,00

FITA DE GLICEMIA ADVANCE cx. c 50

:

40 00

200 00

FITA DE GLICEMIA ONCALL PLUS cx c/50

E

60,00

9.600,00

ESFETOSCOPIO, ADULTO, utilizado para auscuita cardiaca e
pulmonar e auxiliar para medida da presâo arterial, em paciente

15

825,00

adulto

ESFETOSCOPIO, INFAN'fIL, utilizado para ausculta cardiaca e
pulmonar e auxiliar para medida da presáo arterial, em paciente

UNID

54,00

324,00

UNID

78,00

935,00

adulto.

u

TENSIOMEFRO clinico INFAN'fIL,
TENSIOMHRO clinico para ADULTO ,

a

2.020,00

u

deLANCEFA
uso unicpara
o descartável
200 sistema de seguranca, Cx
puncao capiesteri
lar dii gCX.C
ital, com

65”)

Szºlºº

z

FITA DE GLICEMIA ONE TOUCH- ULTRA

175,00

075,00

VALOR TOTAL LOTE 01

17.000 0º
L O T E 0 2 - MATERIAIS PENSO

ESPECIFICAÇÃO

ª

algodão hidrónio pct c/500gr
aimotoiia plástica 100 mi - âmbar
aimotoiia plástica 100 mi -transparente
Compressa de gaze 7,5 x7,5 13 fios c/ 500,

E
UNID
a

2.200,00
25,00
25,00
6.480,00

E

Compressa de gaze 7,5 x7,5 9fics c/ 500,

ª

4.000,00 y,

É

éter Sººfª lººº mi

E

1

QUANT. &
22,00

Sººrº

fio cat gut cromado, nº 4.0 pct c/24
E
É

144 oo

fio de seda 3-0 ot c/z4
fio de seda 4-0 o< c/24
fio mononylon 3,0 c/ agulha 3cm ot c/ 24 .
lio mononylon 4.0 c/ agulha 3cm cx c/ 24
no mononylon 5.0 c/ agulha 3cm cx c/ 24 .

m
E
a

32,00
02,00
50,00
53,00

E

00, para sutura, catgut cromado n. Z-D, ão com 70 cm de
fio, para sutura, catgut simples n, 2-0, fio com 150 cm de
Comrimento, sem auiha.
CX

144,00
320,00
328,00
2.320,00
580,00
370,00

1 145,00

720 oo
14500

1 144 0º

144,00

1 420 00

42000

C r r i m e n t o a u i h a d e 4 0 c m e 1 2 circulo triiindrica.

]

R$ TOTAL

144 0 0

'

Ho, para sutura, catgut simples n. 3-0, ão com 70 u n de

15 Comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 circulo, ciiindrica, para CX
c i r u r i a astrointestinal.

paraCIIITIUTICB].
sutura mononyl
16 Go
CITICUID,
CX COITI o24.n,
17

n.2.0, com agulha de 3I5mrn e3/8
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Termo d e

Incorporadora Ltda Epp.
de Medicamentos Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.
Contrato N º

036/2018

-

Contratada:

Medisil

Comercial

Fannaceutíca e Hospitalar Ltda.
o

T e r m o d e C o n t r a t o N º 037/2018 - Contratada: O d o n t o m a x Comercio

Odonto-Médico e Hospitalar Ltda-Epp.
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Contratos
RESUMO DE CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018 — CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2016.
TERMO DE CONTRATO Nª 033/2010. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAIRU —CNPJ n.º
14235907/0001-44. CONTRATADA:

INOCORP

CONSTRUTORA E

INCORPORADORA

LTDA EPP. pessoa juridica de direito privado, corn sede na Rua Governador Gonçalves. nª 20.
Centro, na cidade de Valença, Estado da Bahia, CEP 45400-000, inscrita na CNPJ sob o nº

04236047/0001-00 e inscrição municipal Sob o n” 002037/001-53. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para executar obras e serviços de engenharia na constmção da ciclovia
do receptivo ao Zimbo, Arquipélago de Tinhare, Municipio de Cairu, Estado da Bahia, atraves
do
CONTRATO
DE
REPASSE
Nº
779459/2012/MlNlSTERlO
DO
TURISMO/CAIXA/PROCESSO Nº 1001431-05. sob o regime de empreitada por preço global.

obedecendo às condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação na modalidade de

CONCORRENCIA PÚBLICA Nª 001/2018 e seus Anexos que, independente de transcrição,
integra este instrumento e as disposições deste Contrato. VALOR: R$ 582.852,38 (quinhentos
e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos). DAS

DOTAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas para o pagamento deste contrato correrão a
conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento
municial viente. através d a s dota e s o r m e n t á r i a s . abaixo descritas:
UNIDADE

FONTE

PROJETO ATIVIDADE

GESTORA

ELEMENTO D E

PROGRAMA DE

DESPESA ( NATUREZA

TRABALHO

DA DESPESA

00420320

DOS PRAZOS DE EXECUÇ 5O EVIG NCIA DO CONTRATO: 0 prazo de execução das obras
sera de até D4 (quatro) meses, a contar da data da emissao da Ordern de Serviço. O prazo de
vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado através de
Termo Aditivo. nos termos do artigo 57. da Lei Federal n“ 5566/93. desde que observadas às

normas legais vigentes. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Caim - Bahia, 18/05/2018.
SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito —CPF nº 326.205.78515. C O N T R A T A D A : Moacir Carlos d e S o u z a - C P F n ª 017.426.715-00. T E S T E M U N H A S : Aline
M a i a Oliveira - C P F n º 03B.737.175-30 e R o b s o n Vicente S i l v a d o s Santos — C P F n “
843750435-04.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2018 —PREGAO PRESENCIAL N" 013/2018. T E R M O

DE CONTRATO Nº 035/2016.
14235907/0001-44.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

BASE

MUNICIPIO DE CAIRU
MEDICAL

— CNPJ n.º

DISTRIBUIDORA

DE

MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. pessoa juridica
de direito privado. com sede na Rua E, Distrito Industrial, nª 440. Quadra F, Lote 15, Bairro

Mandacaníi, Municipio de Jequié, Estado da Bahia. CEP 45210-172, inscrita no CNPJ sob nª
07580167/0001-18 e inscrição estadual sob nº 067.1B0.778—NO. OBJETO: Fornecimento de

insumos e materiais complementares para insulino dependentes, gestantes e hipertensos
(LOTE 01) e materiais penso (LOTE 02). para atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde deste Municipio de Caim — Bahia. VALOR: R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e

quinhentos reais). DAS DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas para o custeio da
execução do fornecimento contratadas com base na presente licitação. no que couber, serao

custeadas a conta dos recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no
orçamento municipal vigente da Prefeitura Municipal de Caim, através de dotações dennidas
abaixo:
GESTORA

1010/15
'

PROGRAMA D E
TRABALHO

0002/0014 2004/2050/2075

2083/2054/2085

NATUREZA D A DESPESA

3390.32.00.00.00

DOS PRAZOS DE VIG NCIA DO CONTRATO: O prazo do presente contrato é de até

31/12/2018, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as
disposições do art. 57 da Lei 8566/93, LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Cairu —Bahia,
1510512018. SIGNATÁRIOS: CONTRATANTE: Fernando Antônio dos Santos Brito — CPF nª
326205785-15. CONTRATADA: Sérgio Carlos de Novaes Barretto - CPF nº 647.459.615-53.
T E S T E M U N H A S : Aline Maia Oliveira - C P F nº 03B.737.175-30 e R o b s o n V i c e n t e Silva d o s
Santos - C P F n ª B43,750.435—04.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2018 —PREGAO PRESENCIAL N" 013/2018. TERMO
DE CONTRATO Nª 036/2018. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAIRU — CNPJ n.º

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YNWSS/WRPIÁRZKK/BRKRTG
Esta edição encontra-se no site: www.cairu.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
e no site www.cairu.ba.gov.br

