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U í /2021,

PARCELADO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM

LADO, MUNICÍPIO DE ANTAS E DO OUTRO, A
EMPRESA SÃO LUIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

EIRELI DECORRENTE DO PREGÃO N" 007/2021, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ANTAS, ESTADO DA BAHIA, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ n" 11,454.934/0001-10, situada a RUA

JOÃO NILO,S/N", TÉRREO, CENTRO, ANTAS/BA, CEP: 48.420-000, neste ato

representado pelo seu Prefeito, Sr. MANOEL SEDÔNIO NASCIMENTO NILO,
brasileiro, RG n" 95665463 SSP/BA,e CPF n" 149.700.405-59, doravante denominado

simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa SÃO LUIS
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n"
29.995.392/0001-58, situada na PÇ GERALDO GOES, 9909, CENTRO, ANTAS,
BAHIA,CEP.: 48.420-000, neste ato representada pela Sra. VANNESSA JESUS DE
OLIVEIRA, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliado na RUA PAULO

TEIXEE^ DE CASTRO,332, APT", CENTRO, ANTAS, BAHIA, CEP: 48.420-

OOQí pdil^Òra da cédula de identidade RG n° 12.534.264-06, SSP/BA, CPF n°.

055i94l;065-45, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente Contrato, conforme Processo Administrativo n°. 119/2021 e de

acord9§§\s diretrizes da Lei n°. 8.666/93, mRümtei ásJ séguintesnóláiaflas Ce.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, mciso
II, da Lei N® 8.666/93).

O fornecimento será executado diretamente pela CONTRATADA, sob a forma

de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as
necessidades da CONTRATANTE,visando à perfeita consecução do objeto e na forma
da Cláusula Quinta deste Contrato.

= „

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO (art. 55,inciso III, da Lei N® 8.666/93).

Os itens serão fomecidos pelo preço constante na proposta da Contratada pelo

valor global de R$1.710.000,00 (Um milhão setecentos e dez mü reais), conforme
tabela em anexo:

§ 1® - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, no prazo de ate 30

(trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada
pelo setor responsável pelo recebimento do objeto.

§ 2® - Para fazer Jus ao pagamento, a Contratada devera apresentar,juntamente
com o docmnento de cobrança, prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal, CNDT e prova de regularidade perante o FGTS - CRF.
1

feliz
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§ 3® - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
§ 4® - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
§ 5® - Não haverá reajuste de preços durante o período contratado; todavia, se
durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução dos valores dos mesmos,

determinados pelo Governo Federal e em conformidade com a legislação pertinente, os
preços do Contrato serão readequados, a fim de manter o seu equilíbrio econômicofinanceiro, devendo a comprovação ser feita pela apresentação ao CONTRATANTE,

por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou o referido aumento/redução e
utilizando-se os mesmos índices/percentuais utilizados/autorizados pelo Governo
Federal;

§ 6® - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor

mencionado no caput desta Cláusula, o índice Nacional de Preços ao Consxraiidor INPC/IBGE.

§ 7® - Nestes preços estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos com pessoal,
encargos,sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e
cpntríbuições de qualquer natureza.

I 8® - Decorridos 15 (quinze) dias contados da ^ta em que os pagamentos
® CONTRATADA aprMèhtèí íi^ócüíàen&içãòi fiábitlparaí
la^indido unilateralmente pelo
Contrato
créditos.
liberarão)

A"'"
estivemm

ien^o

co:~

S^aáos,/'
inciso)

/■ / O presente Çòntfflto terá vigência na^data de su^^

até

'dav
<dõ)deKn|^

de 2Ó21, por se ttãtãf dè fornecimento, não podendo ejtcédèr^õi^íespéefivb ^exêrcictó
financeiro, nos termos do art. 57 da Lei N° 8.666/93.

CLÁUS0LASumTA%)bA
(Art. 55, inciso ÍV, da Lei N® 8.666/93)
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RECEBIMENTO DP OJBJETQ/

O fomecimento do objeto desta licitação será executado de acordo com as
necessidades, mediante emissão de autorização.

§ 1® - O fomecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de
vigência estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o
exaurimento dos quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente
estimativos, considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário,
exaurido o limite quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a
Administração poderá acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
nos termos do art. 65, § 1® da Lei N® 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V,
da Lei N.® 8.666/93).

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento
HHll .
02.06.02

PB»SÍÍEKv.::j
2301-2308-2309

3.3.90.30.00
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS
PARTES(art 55,inciso VII e XID,da Lei N° 8.666/93).
A Contratada, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

•

Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de

habilitação ou condições determinadas no procedimento da licitação que deu origem ao
presente Contrato,sob pena de sua rescisão e aplicação das penalidades ora previstas.
•
Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito
fornecimento, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à
Contratante;

•
Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos
decorrentes da execução do Contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo,
quando solicitado, fomecer ao Contratante comprovante de quitação com os órgãos
competentes;

•

^

Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais,

decorrentes de faltas por ela cometidas na execução do Contrato;
•
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato não excluindo ou
redüzíndo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante.
•
Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer

outros/Tejmpis de Autorização que se façam necessári^^à^execuçãp^O|^(pj^^

|^^

Ip-; :-:'^Executar fielmente o objeto contratada^prázo estipuladò. " ^
/;!f)yC;'^iNâo transferir,a outrem, no todo ou eiW^rte. o Contrato firmado com a

Conl^St^lmprévia eí^pressàanuênci^' \

• : Não realizar associação èom outrèim^psão ou tra^|||n(^i|3t^^
pamial, biera-como a fosao, cisao ou mcorppiaçao, senrpreviaflip^rraS^

■

dj^èaíánte.

/

\j

\ \

/ .V ; A Contiat^téiid&RM a vigência deste Contrato,cqmpròl^feaeia:
•

Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados.

cumprimento das

^

Lei N° 8.666/93;
•

Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do

presente Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas;

•

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada

com a execução dos fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências
preventivas e corretivas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS(Art.55,inciso
Vn,da Lei N« 8.666/93).

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou

parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o Contratante poderá aplicar à Contratada
as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei N® 8.666/93, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo de perda da garantia prestada:
I - Advertência;

II - Multa de 1%(um por cento) por dia, até o máximo de 30%(trinta por cento),
sobre o valor do Contrato,em decorrência de atraso injustificado no fornecimento;

fel iz
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III - Multa de 10%(dez por cento)sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecuçâo total ou parcial do mesmo;

IV - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02(dois) anos;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIU, da Lei N®
8.666/93).

A inexecuçâo, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da
cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei N® 8.666/93, na forma do
art. 79 da mesma Lei.

Parágrafo único - Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVn
do art. 78 da Lei supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta
ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme
preceitua o § 2° do art. 79 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO

CASO de RESCISÃO (Art. 55,inciso IX,da Lei N® 8.666/93).

/ÇK:; ;Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas

'previstMlMoT^igo 80 da Lei N° 8.666/93.

H í S fü i t LI 1 c ^!U H i C i p q I ü G

ftiiStSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MBjilSLAÇÃO APLICÁVEL À
>0 CONTI^TO E OS

iMíssé

,-fil: ■

0-prèsente Contràtq&ipamenta-sè; ; .

í- Nos ternaps do Pregão N® 007/2021!íiiiúe, siià^j^eai

Constanido^lrpçesso Administrativo que

• Não contrariem o interesse público;
II - Nas demais,determinações da Lei 8.666/93;:
5

■

O

i in -ÍNoLprecéitos do Direito Público';
IV - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e

"7

Z_
nas

disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem
necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se,
na ocasião. Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉaMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei N®
8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei N® 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§ 1° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65,
§1° da Lei N® 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
§ 2° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de
acordo com o art. 65,§2®, II da lei N® 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA

FISCALIZAÇÃO (Art.67,Lei N® 8.666/93).

feliz
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Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei N° 8.666/93 fica designado o servidor
Maira Juçara de Matos Nilo - CPF N° 179.684.375-04, Secretária Municipal de Saúde
deste Município, para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.

§ 1° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade
da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são
adequados para garantir a qualidade desejada.

§ 2° - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art 73, Lei N® 8.666/93).

O objeto deste Contrato será recebido de acordo com o disposto art. 73, II, a e b
da Lei N"8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO(Art.55,§2% Lei N° 8.666/93).

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Antas, Estado da Bahia,
como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução
do presente Contrato,com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim. Justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento,
na presença de 02(duas)testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.
Antas(BA),30 de abril de 2021.

Prefeiiura Municipal cie
'W^oeiSidô

msrn

m

dmmim
rv.

PRE^püRA

NTASj^.

Vannessa Jesus de Oliveira
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPFN"

CPFN"

fel iz
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO
(RESUMO)

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do

Excelentíssimo Senhor MANOEL SIDÔNIO DO NASCIMENTO NILO, Prefeito

Municipal de Antas - Bahia,em cumprimento à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, toma

público o resumo da celebração do termo de contrato, tendo como objeto a Contratação de
empresa para fornecimento de medicamentos de alto custo/judicializados/de uso
contínuo, de acordo com as especificações constantes no Anexo I ao Edital Convocatório do
Pregão Presencial N° 007/2021 - Contratado: SÃO LUIZ COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI,inscrita no CNPJ n" 29.995.392/0001-58, situada na PRAÇA
GERAJLDQ GOES, N® 9909, CENTRO, ANTAS, BAHIA, CEP.: 48.420-000, com o

valor globid4eJL$1.710.000,00(Um milhão setecentos ePrefeitura
dez mil rea|).^Municipal de
> V uvx.^uiii

,

,

,

Jj

■^O^otaçâo
1/
PROíIí/AtI'V..
102.06.025

2301 -2308~-2309

EEIlEMiDEIDBSEE*

' 1 S 3.3790.30.00^

FONTE
i OS
i

PREFEITURA MUNICIPAL DE AI^TAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, em BO abril de 2021.

HMíos

Secreíáríomànmpal de
Admin^traçaú^^inanças
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ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO
(RESUMO)

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, por determinação do

Excelentíssimo Senhor MANOEL SIDÔNIO DO NASCIMENTO NILO, Prefeito
Municipal de Antas - Bahia, em cumprimento à Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, toma

público o resumo da celebração do termo de contrato, tendo como objeto a Contratação de
empresa para fornecimento de medicamentos de alto custo/judicializados/de uso
contínuo,de acordo com as especificações constantes no Anexo I ao Edital Convocatório do
Pregão Presencial N' 007/2021 - Contratado: SÃO LUIZ COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI,inscrita no CNPJ n" 29.995.392/0001-58, situada na PRAÇA

GE^^pO GÍ^f 3^

ANTAS, BAHIA, CEP.: 48.420-000, com o

valor globsd.de Jt$1.710.000,00(Um milhão setecentos e dez.mil reais).

]^|t|i^^inatura: 30 de abril de 2021.

'rereirii ío i^luíiicipal de

" i^Wgência: 3l.de;i,dezembro deí
.

':^otaçao
\

ilÜEEni

PROJ./ATIV.
02.06.02^ 2301-2308-2309 ! i i 3.3790.30.00"

-

v:.-ee'F

FÕNTE
! 02e

E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,em 30 abrU de 2021.

Raniere Gama Matos

Secretário Municipal de
Administração e Finanças

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DWZETGSP1AEVIY8FHPVEPA
Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.
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