
_, CERTIFICO E DOU FEQUE O PRESENTE ATO
FOI PUBLICADO NO PLACAR DA PREFEITURA
DO MUNIClplO DE MAIRIPOTABA. EST,ô;.DODE
GOlAs. EM 2>1 I OY 1\9-

DATA :\1 I Q) I )'h

CONTRATO OE FORNECIMENTO N. ~/2018.
DAS PARTES:

CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRIPOTABA - GOIÁS,
ente jurídico de direito público mterno mscr.to sob o CNPJ/MF nO
01 933462/0001-24 com sede adrnllllSl1auva a Rua Joao Manoei. n° 83
Centro CEP 75630-000 Mampotaba-GO neste ato representado pelo
Secretário Municipal de Saúde lINDOMAR CLAUDINO BESSA. brasileiro. CI
n( 2235792 SSP-GO CPF n" 565 304 121-15, residente e domiciliado na
Cidade de MalripotabaíGO aqut denominado simplesmente de
CONTRATANTE e de outro lado a empresa

CONTRATADA:MS HOSPITALAR lTDA~ME com seoe a Avenida São luiz Qd
04 LI 13 MOInho dos Ventos. GOlânla - GO GNPJ NU 15224.444/0001-88
doravante denominada simplesmente CONTRATADA neste ato representado
por RICARDO JOSÉ LIMA, portador da cédula de identidade n o 1080160
SSP/{.2l) e CPF nO 218385181 34, brasileiro. casado. Supervisor Comerciai

ua 15 na 293 Vila PaI Eterno Cidade de Trindade/GO,

i~i•• tento, ei~ as partes contratantes acima. ~,
legitimamente representadas p~uem de drreito abaixo a~, _~
com o que consta no PROCESSO N° 2611/2018. retanvo ao PREGÃO
PRESE~CtAl N° 01212018,t~'entre si como justos e acor~O& a celebração
,~PI',,~tlt.c~. Ol~ÍéI~ cJáusl.tla$ e condições. seau;~~;

i9J~.~~~ ••••Me~~htôS· Diversos
OíVérSos(Hospitalar) em

de Malripotaba/GO, para o
$Í8~ ~.~ .~. e especificações da cláusula s- do presente
termo, 9' eondiçÔêIVc:onstantes do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N0
012/2018 e seus Anexos, que fazem parte Integrante deste Contrato, ficando
Contratada sujeita aos termos da Lei Fedeldl n _'8656/93 e aueraçoes LeI
Federal n.? 10520/02, assim como às cláusulas que Ora são estabelecidas
fixando-se dos direitos e obrigações das partes

•
Cláusula 21- Do Contrato
A Contratante nrrna contrato com a Contratada para fornecimento de
Fornecrnento de MedIcamentos DIversos (HosotalaríEstratégl8 Saúde da
Fam.na) e matenars Diversos (Hospttalarj em atendimento as Unidades de
Saude do MUfllClplO de lv1alflpotabaiGO aCima l,;s::,r,Us resultado de menor
preço por item conforme Edital do Pregáo PresenCiai n ? 012/2018 e seus
respectivos anexos, e em especral a Proposta de Preços e os Documentos de
Hamhtacào da CONTRATADA que fazem parte deste contrato.

Clausula 3" - Prazo de Vigência ,/"'_....
'<')1,:

Rua João Manoet, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP75630-000. Mairipotlba"~k;',>'/
Web Slte: www.mairjpQtaba.g<MJ2_ll.br E-mail: pr.f.ituraGmalripotaba.go.gov~.~.~



I - o prazo de vigêncIa sera da data de sua assinatura a 31.12.2018 podendo
ser prorrogado confc,rrlC prcCc'l!OS legais a Cf!t(~W) da ~()ntratan1e,mediante
termo aditivo fm'nade entre as partes
II - A prorrogação da vlgéncla do Contrato devera sempre ser precedida dê
pesquisa para verificar se as condtções oferecidas pela Contratada connnuam
vantajosas para :3 Contratante

•
Cláusula 4· - Da Dotação Orçamentária
As despesas onundas do presente Contrato correrão 1J0rconta das dotações
próprias do orçamento viqento suplernentaoa se necessano com a
classincaçao funciona! programática e de cateqona econômica. a saber
05 19 10301 10012012339030

Cláusula S· • Do Preço

As partes atribuem a este Contrato. para efeitos de direito. o valor global de
R$ 1699.41 (Hum Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Um
Centavos) decorrentes da mul!lp!ICaçaodo preço urutarro pelo total adquirido

dos lances e negociações. na conformidade da proposta

é fiXC~,·~irreajustável. estando in~.,.. i;+

cumprimento integr"~r~:a~~~~~~s p~r~o~N~I:~i=tvên&o. éfttrl,t '>""1>:
~s. triblítD$ de}qttalquer natureza. frete, embalagem etc

gSlfiJfllínld'O,s.e durante a \llnlPnrlJ:II

• da contratante
Itens oo certame. as despesas de

seguros. entrega transporte. descarga. tnbutos encargos trabalhistas e
nrevidenc-anos decorrentes da execução do objeto desta licitação

Cláusula 78 - Das Condições de Recebimento do Qbieto
I - O objeto da presente licitaçâo será recebido na data de sua entrega,
conforme Cláusula 6d deste Contrato. pelo responsável competente para tanto
II - Havendo rejeição do produto no lodo ou em parte a empresa vencedora
devera substitui-los no prazo estabelecido tormalmente pela Administração
observando as condições estabelecidas para o fornecimento. sob pena de lhe
serem aplicadas as sançoes administrativas estaberecroas pelas leiS tederars
11" 10 520/02e 8 666/93 e suas alterações
III - Os produtos serão recebidos conforme marca tipo qualidade e fabncantes
especificados na proposta apresentada e aCe!:os por esta MuniCIpalidade,
acompanhados das respectivas notas fiSCal:'

.4. ./

Cláusula 88 - 00 Pagamento ". J

,~:,/Rua João Manoel, nO83, Centro, Fone: (64) 3604-1149, CEP75630-800, MllrI ......... ,~~:)j·
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I - O pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrada da Nota
fIscal na Tesouraria da Contratante. ficando a nberacão do pagamento
condicionada à regulandade do fornecedor perante o INSS e FGTS.
II - As notas üscars/íaturas que apresentarem mcorreçoes serão devolvidas a
empresa vencedora para as devidas correções Nesse caso, o prazo de que
trata este Item começara a Ilutr a partir da data de apresentação da nota
fiscallfatura, sem Imperfeições
III . A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias
de expediente da Contratante .• Cláusula 9a - Das Obrigações da Contratada
I A Contratada responsabiüzar -se-à pelos encargos trabalhistas.
previoencíaríos nscars cornercrars e outros resultantes da execução do
contrato.
II - A madtrnplància da "citante. com referência aos encargos estabelecidos no
IflCiSO antenor nao transtere à Contratante a responsabilidade de seu
pagamento nem poderd onerar o oblato do contrato.

resooneamuzer-ee-á pela idoneidade e pelo comportamento
AirIOCliilO ..idos. prepostos ou subordinados. e. ainda, por quaisquer

·!WtIlI.Il:jé~{.lOSContratante ou a terceiros; , .•.: >\ U'. '
pod. .ansferir. no todo ou em ~. O 'rilb.;.t:" .

contrato sem p...... "pressà ~rtzação da Contratante. :.,:.,'.: ;;.,~,;.. "

• l!!!!!~~p~odera sei acrescrda ou suprimida dentro
dos limites previstos no parágrafo 1n do artigo 6::. da l01 n o 8 666/93 podendo
a supressão exceder tal nmue. nos termos do parágrafo 2°. InCISOII do mesmo
artigo. conforme rcdaçào Introduzida pela Lei n "9.648 de 27 de maio de 1998

Cláusula 12- - Da Fiscalização
A Contratante fiscalizará permanentemente se a Contratada está cumprindo
adequadamente os deveres previstos neste Contrato. quanto aos
tornecenentos e. havendo Ir1COrreÇáQ, sera advertida para correção dos
oefeitos apontados na execuçao de sua prestaçao. ueveuco fazer as devidas
correções Terá como Gestora a Sra FABIANA ALVES DOS SANTOS CPF nO
819.644981-04 nomeada pelo Decreto n" 841/2017 de 02 de janeiro de 2017

Cláusula 13" - Das Penalidades
t - FIcara Impedida de liCItar e contratar com a Adrmrustração d.reta e
autárqurca do Murucipro de Malflpotaba/GO (J S{Ó\j'; 'unrj;)S pelo prazo de até 05 " ,_

~"": ,"~I
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•

(cinco) anos. ou enquanto perdurarem os motivos determmantes da purucao. a
pessoa física ou juridrca que prat.car quaisquer atos previstos no artigo r da
Lei Federal nO10520 de 17 de Julhode 2002 e. ainda sujeitarà a licitante às
penalidades e sanções previstas na LeI Federai n" 8 666/93 e suas alterações
pelo não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislaçao em
vIgor em espectai

a: Multa de 0.5% rrneio por cento: por dia de atraso. até o
trigésimo dia. na entrega do material. Incidente sobre d quantidade que deveria
ter sido entregue contado a partir da soticrtaçáo de entrega de material
encammhada pela Adrrurustração

b) Multa de 20"1'0 (vinte por cento) sobre o valor do
tornecnnento quando decorridos 30 dias. ou mais. de atraso.

II - A multa de que tratam os subitens anteriores somente poderão ser
relevadas. quando os fatos geradores da penalidade decorram de casos
toruntos ou de força maior Que mdependam da vontade da licitante e quando
aceitos, justifiquem o atraso

aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores. será
para que o fornecedor apresente no

úteis: . ntados da data do rec:ebim4mtQ
a defesa disposto no

casos pertinentes e que
da Lei. serao umnacas

cento) e apticadas na conformidade
valores. inexistindo garantia caucionada em

dinheiro. serão descontados em eventuais créditos da Contratada e. caso
Insuficiente. cobrada judicialmente (Art 80 IV Lei n o 8666/93). A multa prevista
não tem caráter compensatorio e o seu pagamento não eximirá a Contratada
da resoonsaomoans de perdas e danos decorrentes das mtrações cometidas

Cláusula 1501 • Da Rescisão Contratual
O contrato poderá ser rescmoido nas hipóteses previstas no artigo 78 c.c. 79 a
80 da Lei n? 8666/93. no que lhe for aplicável assegurando o comraoüóno e a
ampla defesa na formalização dos motivos

Cláusula 168 • Da Falênc!,ª
Nos casos de falência dissolução alteração de Contrato Social, modificação
da nnanoade ou de Estrutura do Contratado a rescrsáo somente se dará se
resultar evrdenciado que a ocorrência torna invravet a execução do Contrato.

óf·:-,:·:~~~:-:-
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resultará em prejuízo ou não possiblhdade de cumprimento de sua prestação
mesmo presumidamente

Cláusula 17° - Da Habilitação Contratual
Se for verificado a qualquer tempo que i:I Contratada não detinha as
condições para regular habilitação. ou após este Contrato. deixou de preencher
as exrçéncias legaIs a Contratante deverá promover a rescisão do Contrato
Caso o problema seja de regularidade fiscal. havendo crédito do Contratado a
Contratante comuntcará à Fazenda competente para as providências que
entender necessária

Cláusula 10· - Da Execução
Na execução deste Contrato serão aplicadas as LeISpertinentes e em vigor, e
os casos omissos serão resotvicos segundo os prmcípios Jurídicos aplicáveis e
cada qual sendo que eventual omissão neste Contrato nao restringe nem
amplia a aplicação da Lei pertinente

•

as condições de nabintaçãoe qualificação
_ ........<3n'DI~t. urante a execução do Contrato, $01),_,

\.," "':"\';;'>'{-:;-~':i-(' "~::i<f,.;:

e irreajustáveiS

eventual conuovers.a a respeito deste Contrato
será o da Jurísdlção da contratante eis que eleito pelas partes contratantes de
comum acordo e Que. aSSIITI excrua qualquer outro. ainda que privilegiado E,
por assim estarem Justos. combinados e contratados. depois de lido e achado
conforme pelas partes. em três vias. em presença das testemunhas abaixo
declaradas fOI tudo aceito sendo assinado o presente Instrumento pelas partes
contratantes e pelas testemunhas

Mainpotaba/GO 21' de Jutho de 201.3

FlJNDO MÚNiClPAL DE SAÜDE DE MAiRIPOTABA - GOlAS
CNPJ/MF nO 01.933462/0001-24

- CONTRATANTE -
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EXTRATQ OE PUBLICACÃO 00CONTRATO N°.1~&i018 de 27/0712018

Contrato para o ForneCimento de Medicamentos
Diversos (Hospnaiar.Estr ateglél SaUde da Família)
e matenais Diversos (Hospitalar) em atendimento
as umoaces de sauce do Municipio de
MampotabaiGO entre o FUNOO MUNICIPAL oe
SAUDE DE MAIRIPOTABA - GOIÁS E MS
HOSPITALAR LTOA-ME

Contratante - FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE OE MAIRIPOTA8A - Go.As
Contratada - MS HOSPITALAR LTOA-ME

o coreto deste Contrato é Contratação de Empresa para o Fornecensnto de
Medicamentos Diversos (Hospitalar/Estratégia Saúde da Família) e materiais Diversos
(Hospitalar) em atendimento as Unidades de Saúde do Mun,cíplO de Mairipotaba/GO
devendo ser obedecidas ás eXigêncIas do processo hcitatóno realizado na Modalidade
de PREGAO PRESENCI.tl,l nO 012:2018 em espec.at J contrato n ~/2018

fUNDO MUNICIPAL OE SAUOE OE MAIRlPOTA8A - GOlAS.
romecldo de acordo com os pedidos formalizados ",trav.u.

forma parcelada de acordo com

.'," .r'é" :-':':.,r'" ",'/iiiSi<" '~7\ ....._~

FUNDO MUNICIPAL oe sl~~E'ôe MAIRIPOTABA - GOlAS
CNPJ SObo nP 01933462/0001,24

Contratante

__ ~~:~J -(-~~;,~~_~_,;';\ ..:/"- ;.j,.~>~: . j_~~~ 1~,,','
MS HOSPITALAR LTONME
Cl'lP! N" .1i, 724 4,1cí(J2~

Contratada

Cerunco que este ato fOI Pubucaoo
No placard da Prefeitura em .:1..1._J.Ql:_!2018


