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TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2020
Processo Administrativo N° 125-FMS/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste ato represento pela
Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileira, inscrita no
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG. n° 581666887/SSP-
BA, Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro, Seabra-BA, MUNICÍPIO DE SEABRA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ n.° 13.922.604/0001-37, com sede na Praça Benjamin
Constante, 18, Centro, Seabra/BA, doravante denominado de CREDENCIANTE, e de outro lado a
empresa FARMÁCIA BOM JESUS LTDA., inscrita no CNPJ 15.131.915/0001-03, Inscrição Estadual
0228124-56, com sede na Rua João Esquivei N° 104, Centro, Seabra - BA., CEP 46.900-000,
representada pelo sócio/empresário Sr. MANOEL SAMPAIO DA SILVA, maior, capaz, portador do R/G.
1486736 SSP/BA., e CPF 179.281.845-91, a seguir denominado(a) de CREDENCIADO(A), pactuam o
presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.° 125-FMS/2020.
derivado do Edital de Credenciamento n.° 04/2020. O presente contrato será regido pela Lei n.°:
8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da
proposta e pelas cláusulas a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:

O objeto deste termo é o credenciamento, para FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,
GENÉRICOS E SIMILARES, destinados a pacientes em situação grave, por ordem judicial ou
recomendação do Ministério Público, COM DESCONTOS PREDEFINIDOS SOBRE OS PREÇOS DA
TABELA CMED - Preços de Medicamentos para Compras Públicas - Versão atualizada - caso os
medicamentos não constem na referida tabela será utilizada a Tabela - 1) Preços de Medicamentos
(Preço Fábrica e Preço Máximo ao Consumidor) - Versão atualizada, referente aos preços aplicados no
Estado da Bahia - Coluna ICMS 18% - PF (Preço de Fábrica) e nos casos de ordem judicial Coluna
ICMS 18% - PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) nos termos da Resolução n°3 de 02 de
março de 2011, podendo ser acessadas através do seguinte site, www.anvisa.gov.br, acessando os
links: Pós comercialização / Pós uso - Regulação de Mercado - Lista de Preços de Medicamento e Lista
ABC Farma - Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, conforme especificações estabelecidas
no edital de Credenciamento e seus anexos:

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:

2.1. A vigência do presente TERMO será de 08/07/2020 a 08/07/2021, podendo ser prorrogado,
conforme o interesse das partes, por iguais e sucessivos períodos, até completar a duração máxima de
60 (sessenta) meses, a contar da data inicial de sua assinatura, conforme preceitua o art. 57 da Lei
8666/93.

2.2. Durante a vigência do termo de Credenciamento é obrigatório que o credenciado mantenha regular
todas as condições de habilitação e que informe toda e qualquer alteração na documentação referente à
sua habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.1.0 valor global estimado para Credenciamento, visando o fornecimento de medicamentos, para
fazer face às despesas relativas ao seu objeto, abrangendo a vigência, devendo ser tratado apenas
como dado estatístico visando determinar a base de cálculo para aplicação de penalidades previstas
neste instrumento. Não pode, portanto servir de base rígida para apresentação de Nota Fiscal/Fatura
Mensal, já que o total de gastos do mês dependerá dos medicamentos, efetivamente, entregues no
respectivo período.
3.2. Estima-se o valor de R$60.000,00(sessenta mil reais), para o primeiro ano de vigência deste
Termo de Credenciamento.
3.3.0 prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária para
pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em vigor;
3.4. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias;
3.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a
Contratante;
3.6. Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrónica, a
regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento;
3.7.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5o, § 3o, da
Lei n.° 8.666 de 1993;
3.8. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável
3.9. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/recibo, esses
deverão ser corrigidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não respondendo o Município de Seabra-Ba
por quaisquer encargos resultantes dé atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;
3.10. Pela perfeita execução dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais condições
estipuladas neste instrumento, o contratante pagará a (o) contratado(a) o valor correspondente aos
medicamentos, efetivamente, entregues.

3.11. É vedada a antecipação de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

4.1. As despesas resultantes deste contrato correrão a conta das seguintes dotações:

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.00- Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2033- Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde
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Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita
Fonte: 02- saúde 15%

4.2. A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta da dotação orçamentária acima
descriminada, constante do presente orçamento e nos próximos exercícios pela dotação que vier a ser
alocada para este fim.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1. DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A):

5.1.1. Executar os termos do instrumento contratual ou da ordem de fornecimento em conformidade
com as especificações básicas constantes do edital e do instrumento contratual
5.1.2. Caso o credenciado tenha empregados, o mesmo será responsável, em relação aos seus
empregados e ao serviço, por todas as despesas decorrentes da execução dos instrumentos
contratuais, tais como: salários, encargos sociais, transporte, alimentação, hospedagem e outros que
venham a incidir sobre o objeto do contrato decorrente do credenciamento;
5.1.3. Responder por quaisquer prejuízos que causar ao património do Município de Seabra- BA ou a
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizações cabíveis e assumindo o ónus decorrente;
5.1.5. Manter durante toda a vigência do credenciamento e do contrato de fornecimento, todas as
condições que ensejaram o credenciamento e contrato em especial no tange à regularidade fiscal e
trabalhista;
5.1.6. Responsabilizar-se integralmente pela execução do contrato objeto deste edital, nos termos da
legislação vigente, sendo-lhe expressamente proibida a subcontratação;
5.1.7. Permitir a fiscalização da contratante;
5.1.8. Cumprir todas as obrigações que lhe caibam e que foram previstas no edital e seus anexos, bem
como as obrigações previstas neste contrato. Aceitar ocorrência de alterações contratuais, inclusive
com referência a acréscimos e supressões do objeto do contrato, nos termos do art. 65, da Lei n°
8.666/1993;
5.1.9. Prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno desempenho da
fiscalização a cargo da Contratada;
5.1.10. Informar, imediatamente, ao Contratante, eventual impossibilidade de fornecimento, bem como a
ocorrência de qualquer outra anormalidade relacionada à execução do contrato;
5.1.11. O Contratante poderá conceder prazo para que o(a) Contratada regularize suas condições de
habilitação - sob pena de rescisão contratual - quando não identificar má-fé ou incapacidade sua de
corrigir a situação;
5.1.12 A inadimplência do(a) Contratado(a) com referência aos encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais ou por danos causados a terceiros não transfere à Contratante a responsabilidade por seu
pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização do serviço.
5.1.13. O(A) Contratado(a) deverá respeitar todos os direitos e prerrogativas do Município, além dos
previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, os
quais a contratada aceita e a eles se submete;
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5.1.14. O(A) Contratado(a) deverá iniciar a execução do fornecimento no prazo de 48 horas, contado
após assinatura do contrato.

5.2.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

5.2.1. Efetuar os pagamentos nos prazos e condições previstos no edital e no contrato;
5.2.2. Constituem direitos e prerrogativas do Município, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, os quais a contratada aceita e a
eles se submete;
5.2.3. Exigir da contratada o cumprimento integral deste edital e do contrato;
5.2.4. O Município se reserva o direito de fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços pelo
contratado, sendo-lhe facultado o descredenciamento e a rescisão contratual, quando caracterizada a
prestação considerada de má qualidade, mediante a verificação através de processo administrativo
específico, com garantia da representação do contraditório e da produção da ampla defesa;
5.2.5. O Município se reserva todos os direitos e prerrogativas constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80
da Lei n° 8.666 de 21.06.93, além dos previstos em outras leis, os quais o(a)
credenciado(a)/contratado(a) aceita e a eles se submete.

CLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES:

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
6.1.1.
6.1.2.

6.1.

Advertência;
Multa de 2% (dois por cento) do valor da obrigação, nos casos de se negarem a cumprir

com as obrigações assumidas expressa ou tacitamente, valor este atualizado até a data da sua
liquidação através do índice de correção monetária apontado neste edital e no contrato;
6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
6.1.4. Poderão ser declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no item 6.1.3;

As sanções previstas nos item 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 deste edital poderão ser aplicadas6.1.5.
juntamente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
6.1.6. No caso de aplicação da sanção estabelecida no item 6.1.4, fica facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;
6.1.7. As sanções previstas nos itens 6.1.3 e 6.1.4 deste edital poderão também ser aplicadas às
empresas ou as pessoas físicas que, em razão dos contratos regidos pela Lei 8.66693:
6.1.8. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
6.1.9. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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6.1.10. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
6.2. AO(À) CONTRATADO(A) poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente
previstas na Lei n° 8.666 de 21.06.93, no Edital da Licitação e noContrato.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA RESCISÃO:

7.1. Nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666/1993, são motivos para a rescisão do contrato:
7.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
7.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
7.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração acomprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
7.1.4. O atraso injustificado no início do serviço;
7.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
7.1.6. A ocorrência de subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do(a)
Credenciado(a) com outrem, a sua cessão ou transferência total ou parcial, bem como a sua fusão,
cisão ou incorporação;
7.1.7. O desatendimento das orientações dos representantes designados pela Contratante para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
7.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1° do art. 67, da Lei
n° 8.666/1993;
7.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
7.1.10. A dissolução da empresa ou sociedade, bem como o falecimento do Credenciado;
7.1.11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do Credenciado, que
prejudique a execução do Contrato;
7.1.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade máxima da esfera administrativa;
7.1.13. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do Contrato;
7.1.14. O descumprimento de norma sobre trabalho de menor (art. 27, inciso V, da Lei n°
8.666/1993), sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
7.1.15. Ocorrendo a falta de manutenção das condições de habilitação prevista no inciso XIII do
art. 55 da Lei 8.666/93, antes de ser efetivada a rescisão, o(a) contratado(a) será notificado(a) para, no
prazo de 60 (sessenta) dias restabelecer as referidascondições.
7.2. A rescisão do contrato poderá ser:
7.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na Lei 8.666/03;
7.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;
7.2.3. Judicial, nos termos da legislação;
7.2.4. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;
7.2.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente;
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7.2.6. A ocorrência de rescisão unilateral do contrato acarreta a retenção dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração;
7.3. A rescisão não eximirá o(a) Contratado(a) em relação a outras responsabilidades que,
legalmente, a ele possam ser imputadas.

CLÁUSULA OITAVA- DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:

8.1. O(A) Contratado(a) não poderá ceder o presente contrato, tampouco subcontratá-lo, no todo ou em
parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica.

CLÁUSULA NONA- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

3.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a
manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea económica extraordinária e extracontratual;
9.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. Os acréscimos ou supressões quando cabível serão formalizados por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA FORMA FORNECIMENTO:

10.1. O fornecimento dar -se -á na forma da cláusula terceira do Termo de Referância - Anexo I do
edital de Credeciamento n°04/2020,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o do vencimento;
11.2. Os referidos prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente da Prefeitura Municipal
de Seabra - Ba;

11.3. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelo disposto na
Lei 8.666/93 e demais preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e das dispésições do Direito Privado, na forma do Art. 54, da Lei
8.666/93, combinado com o inciso XII, do 31. -55, do mesmo diploma legal;
11.4. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei n.° 8.666.93 caberá recurso, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, observando-se o disposto no art. 109 da Lei
Federal n°8.666/93;
11.5. Este credenciamento está vinculado de forma total e plena ao Processo Administrativo n°
125-FMS/2020 e Edital de Credenciamento n° 04/2020, que lhe deu causa, para cuja execução,
exigir-se-á rigorosa obediência.

9



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000-Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

www.seabra.ba.io.ora.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.1. Fica eleita a Comarca de Seabra/BA como competente para dirimir quaisquer questões oriundas
do presente Termo de Contrato, recusando qualquer outra por mais privilegiada que seja.
12.2. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente, por si seus sucessores em 02(duas)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito.

Seabra BA., 08 de Julho de 2020.

FARMÁCIA BOM JESUS LTDA
CNPJ 15.131.915/0001-03
MANOEL SAMPAIO DA SILVA
R.G. 1486736 SSP/BA
CPF 179.281.845-91

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 11.235.051/0001-19
Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante

Credenciado

- /
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 142/2020
REF.: CREDENCIAMENTO N° 04/2020
Processo Administrativo N° 125-FMS/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça
Benjamin Constant n.° 18, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.235.051/0001-19, neste ato represento pela
Gestora/Secretária Municipal de Saúde, a Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO, brasileira, inscrita no
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 942.466.455-91 e portadora do RG. n° 581666887/SSP-
BA, Rua Jacob Guanaes N° 131, Centro, Seabra-BA, doravante denominado de CONTRARANTE, e de
outro lado a FARMÁCIA BOM JESUS LTDA., inscrita no CNPJ 15.131.915/0001-03, Inscrição
Estadual 0228124-56, com sede na Rua João Esquivei N° 104, Centro, Seabra - BA., CEP 46.900-000,
representada pelo sócio/empresário Sr. MANOEL SAMPAIO DA SILVA, maior, capaz, portador do R.G.
1486736 SSP/BA., e CPF 179.281.845-91, a seguir denominado(a) de CREDENCIADO(A), pactuam o
presente termo, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.° 125-FMS/2020.
derivado do Edital de Credenciamento n.° 04/2020. O presente contrato será regido pela Lei n.°:
8.666/93, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da
proposta e pelas cláusulas a seguir expostas:

I - OBJETO

1. Constitui objeto do presente contrato, o fornecimento de medicamentos, destinados a pacientes em
situação grave ou por ordem judicial ou recomendação do Ministério Público, conforme valores
constantes na Tabela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Secretaria Executiva - CMED -
Lista de Preços Fábrica e Máximos ao Consumidor e Lista ABC Farma - Associação Brasileira do
Comércio Farmacêutico, conforme especificações estabelecidas no edital de Credenciamento e seus
anexos.

II - EXECUÇÃO

2.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições avençadas no
Edital de Licitação - Credenciamento n°04/2020 e principalmente observando a Lei Federal n°
8.666/93 (com suas modificações), respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

2.2 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, a execução do contrato se em desacordo com o
estipulado no presente contrato.

Ill - DA PRESTAÇÃO DO OBJETO

3. 1 O fornecimento do objeto do presente contrato será realizado em conformidade com as
solicitações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde, através de preposto credenciado e entregue
no Setor de Farmácia Básica.
3.2 As ordens de fornecimentos recebidos pela CONTFRATADA serão encaminhados à Secretaria de
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Saúde até o último dia de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, quando se tratar de finais de
semana ou feriados.

IV- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do presente contrato, o
valor global estimado de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), para o período de
08/07/2020 a 08/07/2021, e o valor de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), para o período de 08/07/2010
a 31/12/2020, em parcelas mensais, com base na quantidade de medicamentos, efetivamente,
fornecidos, pelos valores unitários indicados na Tabela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Secretaria Executiva -CMED- Lista de Preços Fábrica e Máximos ao Consumidor e Lista ABC Farma
-Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, aplicado o desconto percentual:
4.2. O pagamento será efetuado mensalmente pelo Município de Seabra, no valor correspondente às
quantidades de medicamentos efetivamente entregues, no prazo máximo de até 30(trinta) dias
corridos, após a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) conferida(s) e aprovada(s) pelo
Departamento de Tesouraria Geral e do Sistema de Controle Interno do Município.
4.3. A nota fiscal/fatura/recibo não aprovada pelo CONTIRATANTE, será devolvida à CONTRATADA
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua
reapresentação para efeito de pagamento.
4.4. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.
4.5. Os pagamentos decorrentes deste contrato serão quitados através de credito em nome da
CONTRATADA, através de Ordem Bancária, em conta da contratada.
4.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tal, fica convencionado que o preço ajustado será financeiramente atualizado
com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, no período compreendido entre a
data de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, pro rata die.

4.6.1 - A taxa de remuneração financeira devida pelo Departamento de Tesouraria Geral, entre a data
de vencimento da fatura e a de seu efetivo pagamento, será de 6%(seis por cento) ao ano(art. 406 do
Código Civil), mediante aplicação da seguinte fórmula :

EM = I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

= índice de atualização financeira = 0,0023014 (assim apurado):I

I = 0,00016438I = (6/100)l= (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

V- DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
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sua assinatura, isso é de 08/07/2020 a 08/07/2021, podendo ser objeto de prorrogação, por períodos
sucessivos, mediante lavratura de termo aditivo, nos termos do art. 57, da Lei n° 8666/93, com suas
alterações posteriores.
5.2.0s preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, nos termo da legislação vigente,
será feita mediante a aplicação do IPCA/IBGE;
5.3 A revisão de preços, dependerá de requerimento da contratada quando visar recompor o preço que
se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio económico-
financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração, quando colimar recompor
preço que se tornou excessivo.

VI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - As despesas para aquisição do objeto licitado correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 06. Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 06.00- Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2033-Manutenção dos serviços técnicos do Fundo Municipal de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00- material bem ou serviços p/distribuição gratuita
Fonte: 02- saúde 15%

VII - DA FISCALIZAÇAO

A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Saúde e do Sistema de Controle Interno do Município, que, por intermédio de seus
prepostos credenciados, verificará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações
contratadas.

VIII- DAS OBRIGAÇÕES

DO CONTRATANTE:

Indicar formalmente o Sr.(a) como Gestor do contrato o Sr. Luiz Gustavo Ramos e Fiscal
administrativo Ivan Sá Teles Conceição, respectivamente designados nos termos da Portaria 09/2020,
publicada no Diário Oficial do Município em 09/06/2020, Edição 2747, como preposto que
acompanhará a execução do contrato de fornecimento, realizado pelo estabelecimento contratado;

Prestar à contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
Efetuar os pagamentos, de acordo com o estabelecido neste contrato;
Exercer a fiscalização do contrato;
Emitir ordem para inicio dos fornecimentos.

a)

b)
c)
d)
e)

DA CONTRATADA

a) Cumprir os horários, previamente determinados pelo CONTFtATANTE e informar imediatamente
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ocorrências havidas no atendimento aos usuários;
b) Emitir nota fiscal/recibo de quitação;
c) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação
Credenciamento n° 04/2020.
e) Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato. O Fundo Municipal de Saúde de Seabra exigirá a comprovação da quitação de
tais encargos, como condição para o pagamento dos créditos da contratada.
f) Responsabilizar-se pelo danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, na execução do contrato;
g) Elaborar relatório mensal dos medicamentos fornecidos e apresentar ao CONTRATANTE no último
dia útil do mês do fornecimento, a fim de manter este informado do cumprimento das obrigações;
§ 1o - O relatório mensal deverá ser elaborado, pela contratada e ratificado pela Fiscalização, que
deverá corresponder as autorizações de fornecimentos distribuídas.
§2° - A não apresentação dos relatórios mensais dentro do prazo mencionado nesta Cláusula,
implicará:
a) na sustação automática da participação da CONTRATADA na distribuição dos medicamentos, até
que os mesmos sejam entregues a Secretaria e
b) a critério do CONTRATANTE, motivo de rescisão deste Contrato, nos termos do art. 77 e 78 da Lei
n° 8.666/93.

IX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Na forma da cláusula sexta do termo de credenciamento

X - DA RESCISÃO

O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do contrato, nos casos enumerados nos incisos I ao
XII, XVII e XVIII, do art. 78,observado o art. 79, §§ 1o, 2o e 5o e art. 80, todos da Lei Federal n°
8.666/93, assegurando o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de
30(trinta) dias, poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo,
precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência
administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida nos §§ 1o e 2o do art. 79, da Lei
n°a.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo
entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que
haja conveniência administrativa, na forma estabelecida no art. 79, inciso II e parágrafo 1o, a Lei n°
8.666/93.

XI - DA PUBLICIDADE.
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O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial Eletrónico do Município de
Seabra, do extrato do contrato, bem como publicações de extratos de termos aditivos, se for o caso, e
outras determinadas em Lei, na forma prescrita no art. 61, parágrafo único, da Lei n°8.666/93.

XII - DO FORO.

Para todas as questões oriundas do presente contrato, será competente o foro da Comarca de Seabra-
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim justas e contratadas as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de igual teor,
para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Seabra BA., 08 de Julho de 2020.

b (LM.O.
FARMÁCIA BOM JESUS LTDAFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ 11.235.051/0001-19
Sra. KÁTIA MILENE LOPES ARAÚJO
Contratante

CNPJ 15.131.915/0001-03
MANOEL SAMPAIO DA SILVA
R.G. 1486736 SSP/BA
CPF 179.281.845-91
Contratado


