
SECRETARIA I'UNICIPAL DE SAÚDE'FUi{DO TIUIIICIPAL - SESÂU
GERÊNCA DE L|C|TAçÔES E CONTRATOS

Ai{EXOVil
ifli.tuTA Do CoNTRATO NonW20í8

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EI{TRE A SECREÍARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUI{ICÍPAL DE SAÚDE DE Í'IARI.
TUBA, ATRAVÉS DA 

- 

E A EMPRESA
COMO ABAIXO Í'IELHOR SE DECLARA"

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OE MARITUBA SE<I|A.

da na Rua Joâo Paulo ll, ín, Baino Dom Arisüdes, CEP 67.200-000 - Marituba-Pará, neste ato represenhda por
sua Secretária Sra _, domiciliada e residente no _, e do outro lado, a empresa _, pessoa
jurídicâ de direito privado, CNPJ ....,...., com sede instalada na _, denominada CONTRATADA, represen-
tado (â) pelo (a) sr. (a)-, brasileiro (a), RG 

- 

e cPF ......., residente e domiciliado (a) 

-,

trmam o presente contrato, mediantê as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO:
í.í. Constifui objeto do presente contrato é a aquisição Matêrial de Consumo Farmacológico (ltledicâmêntos),

para atendêr as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Marituba - PA.

1.2. Objeto do pÍesente contrato, definido na tabela abaixo, deveÉ seÍ executado de acoÍdo com o estabelêcido no

Pregão Presencial pâra RegistÍo de Preços n0 §X2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP. A ContÍatada declâra ser

conhecedora da disponibilidade dos serviqos, as condições e demais Íatorês nacessários para execução deste Con-

trâto.

CúUSULA SEGU}IDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO:
Sâo partes integrantes e complementares deste Confato, independentemente de transcÍição, a proposta vencedo
ra, o pocesso do Pregão Presencial para RegistÍo de Preços no XXX2018-PP- SESAU- PMiI+PP-SRP, seus ane-

xos e rêspêctivas normas e instruçôes, especiÍcaçôes, despachos e pareceres que o encorpam.

CúUSUI."A TERCEIRA- DO FUI{OATIENTO LEGAL:
3.'1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos
omissos, aos preceitos de direito público, teoria geraldê contratos e disposiçÕes de direito privado;

3.2. Fazem parte integrante deste instrumento, paÉ todos os eÍeitos legais, o instrumento convocatório que o pre-

cedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Presen-

cial paÍa Registro de Preços n0 )00(2018-PP- SESAU- PMM-PP-SRP

CúUSULA OUARTA. DO VALOR
O valor total do presente contrato é de R$ XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXX)fiX) conforme proposta a seÍ pago de
forma proporcional, conforme autorizaçÕes expedidas pela Secrêtaria de Saúde e de mnformidade com as notas

fiscais/faturas e/ou, recibos da proposta adjudicada.

Av" Joáo Paulo lt s/n, - Dom Arisüdes - Ma'ituba- Peá, CNPJ:10.299.37 0001-58
Fonê: (91 ) 3256-2007 ê-meil: colsesau@vahoo-com
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CúUSULA OUINTA - Do PAGAMENTo
5.1. Anota Íiscal/fatuÍa deverá ser emitida pela propria CONTMTADA, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas Íiscaiífaturas com
outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz;

5.2. O pagamento será efetuado em um prazo não supêrior a 30 (trinh) dias, contados da data da entrega do produ-

to mediante a apresentação da nota íiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

5.3. O pagamento será creditado em conta coíTente da CONTMTADA, através de ordem na pÍoposta, devendo,
para isto explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta coÍÍente em que deveÉ ser efefuado
o crédilo.
5.4. Havendo eno na apresentaçáo da nota Íiscâl ou dos documentos pertinentes a contratação, ou ainda, circuns-
tância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigaçâo Ínanceira pendente, deconendo de pena-
lidade imposta ou inadimplência, o pagamento ÍicaÉ sobrestado até que a Contrabda providencie as Ínedidas sa-
neadoras;

5.5. A empresa contratada dêveÍá apresentar juntamente com a nota fiscal/íatum, o Cedificado de Regularidade do
FGTS, a certidão específica quanto a inexistência de débiio de contribuiçóes junto ao INSS, a Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a TÍibutos Federais e da Díüda da Uniáo e a cerlidão negaüva de débitos trabalhistas;
5.6. A regularidade fiscal da empresa contratada será confirmada, mediante a consulta eêfuada por meio eletónico;
5.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despêsâs que porventura ocoíTem sêrâo de
responsabilidade da emprêsa contratada;

CúUSULA SEXTA- DAVrcÊNcn:
6.1. A vigência do Contrato será até de de _, contados da data de sua assinatura, podendo ser
pronogado nos termos do art. 57, da Lei n" 8.666, de 1993.

CLAUSULA SÊTMA. DOS RECURSOS FIiIAI{CEIROS:
7.1 0 valor acordado seÉ empenhado nos teÍmos do § 30, do art, 60 c/c o art, 61, da Lei federal 4320/64 e será
pago a ContÉtada, através da seguinte dotâção oíçamêntária para Íins de contratação:

Ficha:

Unidade:
Funcional Prcgramática:

Cat. Econômica:,

Codigo de aplicaçao:
Fonte de Recurso:

cúusuLA otrAvA. Do pRÁzo, LoGAL E coNDtçoES DE ENTREGA
8.1. Os produtos deverão ser entregues no pÍazo máximo de 05 (cirro) dias após a comprovação do Í€cebimento
da Nota de Empenho e AutorizqÃo paÍa fomecimento emitido pela Secrêtaria Municipal de Saúde; O local de en-
trega será no prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde, AlmoxariÍado Central e Patrimônio, anexo ao Centro de
Diagnóstico, sito à Rua Joâo Paulo ll, Baino Dom Aristides, póximo à Câmara Municipal de Vereadorês de Maritu-

ba. 0 HoÉrio de recebimento dos itens solicitados será de th às'14h, sendo de responsabilidade exclusiva da Con-

tratada todas as despesas refêcnte ao íÍete, carga de descarga alé o local de armazenamento.
8,2. Os medicamentos devem ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde na embalagem
original, em perÍeito estado, sem sinais de violação, sem aderência ao produto, umidade, sem inadequação dê con-
teúdo, identiícado, nas condições de temperatura exigida em rótulo e com o núrnem do registro emíüdo pela ANVI-
SA, acompanhados da documentação Íiscal, em duas üa, com espêcificação dos quantitativos discriminados na
nota fiscal apresentados em unidades individualizadas. O número do lote do medicamento rêcebido deve constar na

Íotulagem, e na nota Íiscal, especiÍicados o númêro de lotes por guantidade de medicamento entregue.

8.3. O tmnspoÍtê dos medicamentos deveÉ ser feito denlro do exigido para os produtos, e devidamente protegidos

quanto a po e vaÍiações de tempenatuÍa. No caso de prcdutos teÍmolábeis, a embalagem e os contoles de tempera-

tura devem sêr apropriados para garantir a integridade do produto.

Av. Joáo Peuto tt s/n, - Dom AtÍsüdes - nadtuba - Pará, CNPJ: 10.299.375/0001-58
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8.4. As embalagens dêvem aprêsentar o nome do farmacêutico responsável pela fabricaçfu do pÍoduto, com o
respectivo númeo do Conselho Regional de Farmácia (CRF). O regisho do profissional deve ser, obÍigaloriamente,
da unidade federada onde a fábrica está instalada. O texto e demais exigências legais prcvistas para cariucho, rotu-
lagem, bula e êmbalagem devêm êstar em conformidade com a legislação vigente do Ministêrio da Saúde e Côdigo
de Defesa do consumidor;

8.5. 0s dados constantes na identiÍicação da embalagem de transporle no que se reíere a lote, data dê validade e
fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deveÉ conesponder ao conteúdo intemo da mesma, ou seja, às
embalagens primárias e de consumo;
8.6. As embalagens primárias individuais dos medicamentos (ampolas, envelopes, blísteres, bisnagas, ships e fras-
cos) devem apresentar o número do lote, data de fabricaçâo ê prazo de validade, denominaçâo genérica do produto

e concentÍaçáo;
8.7. As embalagens múltiplas (embalagem hospitalar) devem ser acompanhadas de tantas bulas quantas forem as

embalagens primárias constantes das mesmas;

8.8. As embalagens de transportê devem apresentar as condiioes conetas de armazenamento do produtic (tempe-

ratura, umidade, êmpilhamento máximo, entre outras);
8,9. No caso de prcdutos acondicionados em bisnagas, as mesmas dêverão apresentar lacre no bico de dispensa-

ção e tâmpa com disposiüvo para seu rompimento;

8.í0. 0s aplicâdoÍes que acompanham cÍemes, pomad6 ou geleias ginecolfuicas devem estar protegidos por

material adequado e convenientemente lacrado;

8.11, Todo produto injetâvel cuja apresentação for pó ou lioflizado, o diluente deverá acompanhar o produto, o qual

deverá constar lote e validade;

8.12. Aceitar-se-á apenas 2 lotes por pmduto;

8.13. Nos casos em que as quantidades requisitadas excedecm ao número de unidades fabricadas por lote, acei-

lar-seá o número de lotes suÍicientes pam atendimeÍflo; Em caso de líquidos, o volume dever ser especificado na

embalagem, e vir acompanhado de copo medida; Os ótulos devem estar aderidos corÍetamente nas embalagens,

tornando possível respêitâr o volume de ressuspensão do medicâmento;

8.14. 0s medicamentos deverão ter prazo de validade no mínlmo de 01 (um) ano.
8.15. É asseguado ao AlmoxaÍifado da SESAU, recusar o recebimento dê produtos farmacêuticos, com prazo de
validade inferior ao acima especiÍcado;
8.16. Frascos de solução de grande volume devem conter espaço que possibilite adicionar medicamentos;

8.í7. Caso o laboratório Íabricante ou medicamento venha a ser interditado, a empresa vencedora deverá substituir
o medicamento por outro com a mesma composição e concentração.

8.'18. No caso do produto apÍesentar altêraçóes em sua composição, aspêcto, etc., ou mesmo havendo denúncias
pÍoveniente de usuários, a empÍesa seÉ contatada e deverá pmvidenciar análise do produto em LaboÍatório. No

caso de discordância, a SESAU, se reserva o direito de ÍealizaÍ a análise sendo que o ônus da mêsma será de
inteira responsabilidade do fomecêdor.
8.19- Em caso de devolução do medicamento por estar em desacordo com suas especifrcações, todas as despesm
serào atribuidas à empresa vencedora.

8.20. A substituÍçâo do medicamento devolvido deverá ser efetuada imediatamêntê ou dê acoÍdo com o prazo

estabêlecido rêfeÍente a cada caso, após recebimento de notificaçfo assinada pela administração;

CúUSULA NONA- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAçÃO DO FISCAL DO CONTMTO:
9.1. Receber Notas Fiscais/Faturas, como tambem, Êalizat a devida mnferência, para veriÍicar sê êncontra em
confoÍmidade com a entÍega dos produtos;

9.2. Anotar em registro póprio, de todas as oconências relacionadas à entrega dos produtos;

9.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer ínegulariddes constatadas no fomecimento dos produtos;

9.4. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especiícamente quanto à execução dos serviços:

9.5. Zelar para que os valores a serem pagos nos contratos não ultrapassêm os créditos conespondentes.
9.ô, Recusar fomecimento inegular, nâo acêitândo materialdiverso daquele que se enmntra especiÍicado no contra-
to;
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9.7. Comunicar à Administração a necessidade de âlterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de
sua execução, em razâo do fato superveniente ou de outro qualquer,

cúusuLA DÉcÍuA. DAs oBRtGAçôEs DA CoNTRATADA:
10.1. Efetuar entrega dos medicâmentos em perfeitas condiçóes, no prazo e local preteÍitamonte indicados, em
esfita observância das êspeciÍicaçoes deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota
Fiscal, constando dêhlhadamente as especificações contidas no ltem 6.21 do Íermo de Referrência;
Í0.2. Executar diretamente o Íomecimento, sem transferência de rêsponsabilidade ou subcontrataçâo;
10.3, Cumprir o prazo de entÍega e vigência da validade dos medicâmentos prevista;

10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos deconentes de pÍodutos em desacordo com o estabelecido neste
Termo, em consonância ainda com os Arts. í2, 13, 17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, Lei n0 8.078/1990;
10.5, Se após recebimento deÍinitivo do produto for identiÍicado algum deacodo com o especiÍicado no Anexo I

deste Termo, o prazo para substituição do referido item sêÉ de acordo com o estabelecldo no ltem 6.20 do Termo;
10.6. lnformar nome, número de teleÍone e e-mail do responsável pelo atendimento das solicitaçóes desta Secreta-
ria, bem como para qualquer eventualidade que se fzer necessária na vigência do fomecimento;
10.7. Arcar com todos os encargos deconentes da presente aquisiçã0, especialmenle os reíerentes a, pessoal,

fretes, taxas, seguros, encargos Sociais e Trabalhistas e demais despesas que se fzerem necessánas à efetiva
entÍega dos itens solicitados;
'10.8. Dispor dos meios de transportes necessários para a devida entrega dos medicamentos nos prazos, locais e
horário estabelecidos neste instrumento;

10.9. ResponsabilizaÍ-se por danos pessoais e materiais, decoírentes de dolo ou culpa por parte de seus emprêga-
dos e/ou prepostos;

10.10. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por ineÍiciência ou
inegularidades comeÍdas na execução das obrigaçôês assumidas;
10.1 '1. Comunicar à AdministÍação, no prazo máximo dê 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
í0.12. Responsabilizar-se pela idoneidade e pêlo compoÍtamento de seus empregados, prepostos ou subordinados,
e, ainda, por quaiquer prejuizos que sejam causados à Contratante ou a terceios;
'10.13. Náo permitir trabalho notumo, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a meno-
res de dezesseis anos, salvo na condiqfo de aprendiz, a paÍtir de quatoze anos;

cúusulA DÉcffiA pRtMErRA. DAs oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE:
1 'l . 1 . Permitír a Contratada o acesso ao local de entrega dos produtos, colaborando para as operações de entrega e
retirada dos produtos solicitados observadas as normas de segurança;
11.2. Vedficar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações mnstantes do Edital e
da prcposta, paia Íins de aceitação e recebimento definiüvos;
1 1.3. Receber provisoriamênte os medicamentos mediante regular abrição de disponibilizando local, data e horário;
11.4. Acompanhar e Íiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado, bem como atesbÍ na Notia FiscauFafura a efetiva entrega do obiêto contratado e seu aceite;
11.5. lnformar a Contratada sobre qualquer inegularidade apresentada no fomecimento dos materiais solicitrdos;
11.6. Efetuar o devido empenho da despesa, garantindo o Pagamento das obrigações assumidas;
'11.7. EfetuaÍ o pagamento d6 Aquisiçôes apos Termo de Aceite DeÍinitivo e de acoÍdo com as condiioes acoÍda-
das entre as partes, no pnazo de 30 (trinta) dias mntados da data dê atesto do recêbimento dêínitivo;
11.8. A CONTMTANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o lote dê produtos entregues cuios
medicamento venham a aprcsênlar percenlual de vícios superior a 570 (cinco) por cento, ou ainda, que não atendam
as especifcaçóes, cabendo à CONTRATADA sua substituiçáo de acordo com o ltem 6,20 do Termo de Referência,
sob pena de multa por atraso e/ou suspensáo do contrato, sem preiuízo a outras penalidadês aplicáveis.

cúusulA DÉcrMA SEGUNDA. DAS SANçÔES ADM|i{TSTMTTVAS
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Pelo descumprimento total ou paÍcial d6 condiçoês pÍevistas na pÍoposta ou no contÍato, a Secretaria Municipal de
Saúde de Marituba poderá:

12.1. Aplhar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas no art. 87, da Lei n0 8.6ô6/93, sem prejuízo da
rcsponsabilidade civil e penal cablveis;
12.2. Fica estabelecido o percentual de multa de10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, para os casos
de atraso, sem a devida iustiÍicativa e apos aceitação pela Secretária Municipal de Saúde, inexecuçâo ou
desistência da contrata;
12.3. O rccolhimento desta multa seÉ feito diretamentê em conta a ser disponibilizada pelo Municipio de Marituba,
garantido o direito ao contraditóno, em até 5 (cinco) dias úteis de seu recebimênto protocolado, sem prejuízo das
demais sançoes legais a seÍem estabebcidas no Edital.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA . DA REscIsÃo:
13.1. De acordo com o aÍt. 79 da Lei no. 8.666/93, a rescisão do Contrato podeÉ ser:
| - por ato unilateral e escrito da Administraçâo nos casos enumenados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da
ciráda Lei;
ll - amigável, por acoÍdo entre as partes, reduzido a termo no pmcesso respec{ivo, desde que haja conveniência
para a Administrâção;
llt - judicÍal, nos termos da legislação

CúU§ULA DÉCIMA QUARTA. DO ESUILIBRIo EGoNÔMGo.FINANCEIRo Dos coNTRATos
15.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão lxos e ineajustáveis, exceto nas hipót+
ses, devidamentê comprovadas, de oconência de situaçâo pÍeüsta na alínea "d' do inciso ll, do art. 65, da
Lei n'8.66ô/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.2. Mesmo comprovada a oconência de situação prevista na alinea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n"
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, podeÉ optar por cancelar o Contrato e iniciar outÍo pro-

cesso licitatório;

15.3. O pedido que vise à manutenção do equilibÍio econômiccfinanceiÍo dos contratos frmados no âmbito
da Secretaria Municipal de lnfraêstÍutura e Desenvolümento Urbano, será apurado êm processo apartado,
devendo ser observado o que determina a alínea "d'do inciso ll, do aÍt. 65, da Lei n' 8.ô66/93.

CúUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FoRo:
Pam a soluçâo de quaisquer dúvidas, litigios ou condiçoes decoffentes deste ContÍato Administrativo, fica eleito,
pêlos Conkatantes, o ÍoÍo da Comarca de Marifuba/Pa, mm a renúncia de qualquer outo, especial, pÍivilegiado ou
de eleição, que tenham ou venham a ter.

cúusulA DÉcttriA sExÍA - REctsrRo E puBLrcAçÂo:

17.1. Este CoNTMTo seÉ publicado no mural da Secretaria Municipal de Saúde, na imprensa oficial e no Porlal
dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município.

17.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condiçóes ora pactuadas, firmam o pÍesente Contrato

em três vias de igual teor na pÍesênçâ de duas testemunhas, para que produza os necêsúÍios efeitos juídicos

legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia,

Marituba/Pa, XX de XXXXXXXX de 20'18.

CONTRATANTE

CONTMTADA
Testemunhas: 1:

CPF: CPF:

Av. Joáo Paulo s/n, - Dom Adsíidas - ,lerfiaba - Paá, CNPJ: 1O.4r9.37 dW-58

2:

Fone: (91) 3256-2007 *mail:
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