
ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNRI: 13.880.7111/000140 

Travas ~som fana, Mi centro ols Serra mim t Ctistrisúr CEP 47150000 

PROCESSOWMINISTRATIVO N.16712.022 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 003,1022 

Contrato e. 203.0122 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bablis, pelou* nrldie.a de direito público interno. 
estabelecido na 'Travessa Penteara Helena, tf., nesta cidade di, Santa Rita de Caria(13A), inscrito no Cadegro 
Nacional de Penca Juriditat bob o e. 13.00itl/0001-40. Oeste Mo representado Polo Sr- anã 15criedlin Rocha matara 
brasileiro. casado. residente e domiciliado mima cidade de Santa Rita de Cássia (BA), portador dntPF ir 207.067,153-
49 CRO 2652 - DA, na qualidade de Prefeito Municipal, e pcia Secretaria Municipal de &Nide Sr Leita Ilemllm de 
Amole Serpa, bresilcirt, cala, sem'dora, inserta no Cif sob o n" 564.903.64549 residente e dorniciliad,a a Rua 
Durinhos n° 535, bairro Cedro, Santa Rila de Canis/BA, nomeada pela Portaria tf 003 de 04 de Janeiro de 2021 
doravante denominado CONTRATANTL, e a ~girem linbarad Distribuidor' Hospitalar Lida, pessoa juridica de direito 
privado. Menta no OOP sob o re 0540000610001-70, com endereço sede is Rua Conde do Arco - Feira de Sentam RA_ 
doravante designada CONTRATADA, neste ato Pracserma pelo Sr. Cardem' MIM Ribeiro portador da Carteira de 
Identidade n° 05.065.56848 SSMIA, e Morim ao CPF sob te 733.559.76544, =ti base na licitação do Fremia 
Eletrônico ne.003/2022. originado do ~ceia Administrativo at, 06212022, conforme da Lei Federai a% 10.520, do 17 de 
Julho de 200Z Decreto ~rd z933$$, de 08 de nosso de 2000, Uai Complememat mi. 121, de 14* derrubo) de 2006 
e. subsidiariamente, Lei Federal n't 11466, de 21 dc junho de 1993, mediante as seguintes •condiçbesi. 

alidith~sa — DO OBJETO A contratriflo de empresa parti fornecimento parcelado de produtos medieva 
hospitalares, medicamentoa equipamentos e produtos odontoinnices para assegurar e garantir à assistdnela à sande tones 
de controle e combate tcvtd-I9 as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento dos serviços para a 
prontocki, proteção e rematação da saúde, assim podendo atender enas necessidades e ofertar um atendancits> de 
melhor qualidade para os cidadãos do municipio do Santa Rita de Cássia, solicitado pela Seardnia de Stiods. confirme 
capeCifkaçães contidas no Termo dc Retatacia.. nos termos Lei Federal a", 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Federal n° 5.50A de 05 de agosto do 2905, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 c Lei Complementar n°. 
147, de 07 desgosto de 2014 e, aubaidiariamente, Lei Federal?. 8466. de 21 de Junho de 1993, demais condiçães 
conforme o presente Edital, a saber. 

Item Desriças dm Dem 

1 Acido valpr61c0 576mg 
comprimido (equivalente a 5 
de Ac. Valpróico). 

LUFE 14 
rtistki Qsdt Mr alaria total 

CM? 20.00e BIOLAS 0,83 L6.600.00 
(oitenta c ata Uivo:sueismil e 
centavos) nt is) 

tripulam 25mg com CM? 10,000 TM O 0,09 
(nove tscis 
cantavo0 tremias 

2ing anpdntMo 30.000 CRISTAL1A 025 7 500,00 
(vinte e cinco note mito 
centavos) quinhentos 

4 Carbameurepina 200hng 
comprimido 

CMP tateou TELITO 0,25 25.000,00 
(vinte e cinco (vinte e cinco nil
centavos) mais) 

raissepinannighal 15.000 UNIÃO 
allhfiCA 

3,71 130.650.00 
(oito reais e (cento e toem ivit
sete e um mimemos 
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CNN': 13.88031110001 -40 

Trama sausan Heleno. sinowdo de Sua• HW deCeso-tie CEP* 47150400 

centavo» cinquenta mai» 

6 Cjorprawnzua I00mgaunpnmi4oCM? 40.000 UNIA° 
QUIMICA 

0,25 to.ovamo 
tdCa mil reais) (vinte e cinco 

centavos) 

Diazepam 10mg comprimido CM? 100.000 UMAO 
QUIM1CA 

4.10 
(dez 
centavo» 

10.000,00 
%dez mil reais) 

60.000 1.1141A0 
QUIMICA 

0.09 
(nove 
iseMavos) 

7.200,00 
(sete mn e 
duzentos rem%) 

Diaampum 5tng comprimido ci.w 

. Fenituina loflmgcompnmido saem TELITO 0.14 
quatorze 

Ccntavos) 

I I .200.00 
tona mil e 
duzentos mais) 

10 EenobarbiSe1 lø0mgvnmpnnudo C 1 100.000 CRISTAL1A 023 23.000,00 
(vinte c ires mll 
roais) 

11 Flousetinit20mg Cápsula CM? I00MO0 TEUTO 004 
tilove (nove 
' 

9 000.00 
mil mat. • 

17 , IIa1opendo1 hngcomprnntdo CMP 10.000 CI1STA11A 0,16 
(dezoito 
centavos) 

11100,0%) 
(um mil e 

oitocentos reais) 

13 60.000 CRE.TA1.1A 0,27 
(vinte e sem 
eeltialiep0 

I&20&04I 7 
%mis mil C I 

oiti/CA{0(41'42N) i 

Haloperide 5mg mi mudo 

4 Hatopsrickil coluyin eing 2mgorml CM? 1.000 tJWIAO 
QUIMICA 

2,65 
(dois reais e 
sessenta e 
cinco 
e—

265000 
(dois mil 
seiscentos* 
comento mos) 

IS Haloperidol, demachato soluçio 
injetável 5~1 

 AMP 1.000 (JNIAO 
QUÍMICA 

7.20 
(sete reais i: 
vinte 
centavos) 

7 2(X.00 
Mete Si e 
deveram real» 

1 Carbidnope 
250trigr7.5mg comprimido 

15.000 CRISTAIJA 09 
(noventa e 
Mis cartutvirdi) 

L39000
(trem mil 
novecentas e 
Cinquenta rettN1 i 

17 Levodopa ibeserazida 
lOtteng+25mg comprimido 

P 15000 KOCHE I 
(ma real e 
vinte 
centavos) 

1K cice,tto j 
XdezOlie. mil 1 

Caia) 
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7 Praniont 4444440v dl Sm* Ria de C4S84 047P 47 1804Xtd 

11 Nottriptina 23mgcÍçsu1a Í crs . IRANBAXY 

i 

0,29 
(vinte c 

4350.00 
mil 

trezenrose
inquetna reis) 4

Nonriptilina 50 mg tárnikt OS 15.000 RANDAXY 0,37 
(trinta e sete 
avos) 

$.550,00 
(cinco Mil 
quinhentos e 
cinquenta rei) 

20 enlapem 20Ing CM? $.000 PRA1I 0,J5 

centavos) 

150,00 
(setecentos e 
cinquenta reais) 

21 Clonacestam tsag CM? 10.000 MOLAS 0.11 
(coe 
canos) 

1.100.00 
(uni mil e cem 
tens) 

22 Parentes 20ma CMP 5.000 ZYDOS 
MICKHO 

0,41 
(quarenta e 
gra centavas) 

0404)0
(dota mil c 
cinquenta reais 

23 Rispaldosa lmg °AP 20.000 UMA° 
OISMICA 

0,10 
(dez 
enata O) 

2.00aug

uns miireais) 

24 RiipellitiOnt 3,10 CMP 20.000 PRAT1 0.22 
(vinte e dois 
centavos) 

4.400,09 
(quatro mil t 
quatrocentos 
mais) 

25 Sentina 50 nig Cate 5.000 RAt4RAj(V 0,24 
(vinte e 
quatro 
centavos) 

1.200.00 
(um mil e 
dunenws mais) 

26 Tingiam*. 25ntg (AMATO) C'MP 2000, EMS 0,31 
Orbita tom 
centavos) 

620,00 

(redeeenwe e 
vinte reais) 

/7 Valente de sodmo suspensin OND $. 1111,01.ABOR 540 
(cinco reais 
aommui 

, contavas) 

28.000.00 
(vinte e cmo Mil 
mis) 

28 Trilem& G% flt 72 UMA° 
QUIROCA 

28.10 
(vire e 
no reais e 
danosa 
centavos) 

2.020,48 
(dois mil 'fine c 
nove reais e 
tetsedle e oito 
centavos) 

24 linda dedebigatrea titt ma CX 24 BOENRR4GE 
R 

41.10 
. (qurjnen 
: una mais e 
descentavos) 

946,40 
(nOnaintos c I 
oitenta e Wenn 
e quamma 
centavos) 
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Trispse Pratas. Mas ali centro S Sat RS CaSs CEP 47 150.000 

30 Tratada* 100Ing com 30 í. C.31 12 
coinprieddos 

31 Bi~eno Injetável .5nagriml ANIP 

97,20 
,.(noventa e sete (um mil 
nata a misse sessenta meia 
~nos) 

2,46 
"(dois mais e 
.quatenta cSCIS 
calatt¥06) 

e 

32 Cinto de fentantla 50 ~Md 
empata Com 02 mi 

33 ( 4 s.tntan1Ia 50ffica/m1 
txn 10m1 

500 ISTA1 A 
(seis reais o 
trinta e três 
~Uivai) 

.CR1STALIA 

3.165.00 
(trio mil cento e 
temes teimo 
reais) 

e 
~Senta C 

6.912.00 
(sem mil 
tioncetillos 
dourais) 

34 

35 

Closidraio 
ml. 

Cl 

~dieta 50mg/m1 2 

na. 

'Detonaste talwridol 

,Diatepain 0,5 ma/ 2 int 

1 

ANO! 

ANIP 

AMP 1.200 

UNIÃO 
QUISAICA 

UNIÃO 
OU114ICA 

UNIÃO 
QUIMICA 

1,91 
(umttale ± 
inntitnnt C tial 
centavos) . 
2.21 
(tinis .e 
vime e um 
contatos) 
7,20 

Mude reais e 
'vinte 
kmatavos)
; 0.85 
(oitenta e 
cuco 
centavos) 

764,00 
tattocentoS e 
sessenta comum 
reais) 
663,00 
(seiscenuat 
sessenta e três 
mais) 
8041100 
(oito mil 
seiscemos e 
quinina reais) 
425.00 
tquateoceetos e 
vinte e cinco 
reais) 

ri 10 ma/2 tril 

40 200mailmL 2ML 

0,85 850,00 
(oitenta e (oitocentos e 
MOCO cinquenta toais) 
cetitamis) 

CRISTÃ nA 4,86 
(quatro reais c 
oneras e seis 
AS) 

80 
(dois mais e 
amenas 
centavos 

1.458,00 
(um mil 
qoalrocerus e 
cinquenta e Oito 
redil 
2.80000 

(dois mil e 
oitocentos MIOS 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ:13.880.7111000140 

Mimai Pmfasam Miem Mi caMOdamta RM da Clietaal -CF-P 47 150400 

41 Flumnzsnd 0,1 mplml, .5ttil , AMP 30 UrilA0 811 
QU1M1CA MO reais c 

cem centavos) 

405.50 
lquatroccntost 
cinco sais e 
cinquenta 
temes) 

42 lwopeddol 1 ml $0 UNIÃO 7,20 
liireiliCA (sete Mais e 

vinte 
centavos) 

2.880.00 
" mil 

naccattos e 
eitsintareats) 

43 Hatoperldol 5 maind 1 ml 1 'AO 3,00 
QtJ1M1CA (Ws reais) 

3.600,00 
(nes MI c 
seiscentos reais) 

44 Mistas:4am sntpftnl ampola com AMP 500 TEUTO 600 
03 nd 

3 it 
reais) 

45 Malazolam 1 ampola com AMP 400 TEUTO 6O0 
Iene ' ) 

1
1400,00 
(dnismil e 
quatruocetus 
rala) 

46 Morfina tOntaiml 1ml , AMP CRISTALIA 430 
(quatro rads c 
obste 
centavos) 

3360,00 
ttres mil 
treortate e 
SCS,Miit man) 

VALOR TOTAL qúMmcnvos e doze tett qumhflss e doze naus e novata e oito centavos "Ift$ 412.51 3,98 _1 

gjaedig~oga - DOTACAO  ORÇAMENTARIA As des sas decomentes de presente Contrato compao por Mn 

da scguiatelio~ Orçamentara. 

Vaidade Orçamentária: 02.07,001 - Fundo Municipal de Mun. De Saúde 
Projekt 41. Atividade: 2022- Mantetessib das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2023- Manutençao dm Ações de Vigiltacta em Saúde 
Projeto de Atividade: 2027 -Manutemao das ANM4 de Atesieln addim/M0000 %ISM 
Projete de Atividade 2029- Mantem/o das Ações de AssiMocis Partnacettica 
Projeto de Atividade: 2073 Maindentio das Ações Gado das Adem do MAC - Média e Alta Complexidade 

Ele eito de limpem 3,3.90,3090 - tiblettal de Consumo 
elemento de Despesas 44.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 

Eme: 2. Receitas de Impostos e Tranofettecias de trimmais Siado 15% 
tate: 14- Transfertecbs de Recursos do Selam Linke de Saúde SUS 

çaisalda_jtaa' TREcos E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor total do ptvscrne Contrato it 

412-512.9a Equaivacented e dou RUÍ quinhentos. dam reais e noventa e eito caitasotn. 

1° - NOS preço' ofertados tta Propos*ja saio inclusos todos os custos e despesas decorrente de transportes, moura& 
Impostos» taxaste qualquer nanara e outros 141111SIUCT que. Orna ou incitniumente, imptiouvin uaycnnisin • irrtlw 
no fiei eumprimento do presente Comam 

3 20. Os pagamentos serie efetuados em até 30 Orlem) dias más a entrega do otbsto, devidamente atestados pela Secretaria 
Municipal de Saúde e as Notas Placatsfratunt devenho ser emitidas em no9pe de Stiseetasa Municipal de Saúde CNP 
11.366,64310001.7R 6:2 



ESTADO DA BAHIA 
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Durma ~ara Ne** Ma anwaoS derial nes de Caels~ CEP 47 150400

§ Y - Ousado houver etru de qualquer natureza na emissão da Nota Fixai/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para subslitukit0 e/ou emissão 4e nota de correção, ficando estabelecido que esse intervalo ar tempo abo seta 

ddlleidenda Pw* efeito de qualquer ntlitiste ou atedliaissio do valor contratual. 

SistaaaaQuarla - DOS PRAZOS - 

4 - O presente Contraio Me rad vitime alô O cumprimento du abacto, est nela iniciando na data de sua 
assinam até 31 decime:Moo de 2022. ou ate que todo o ninadal licitatkr sela malmente menu" Prevalecendo que 
ocorrer primeiro. 

4.2 - O preso pata entrega do material licitado será de 10 (dez) dias ourtmettrivos, conforme descrita na Proposta de 

Punes- O local detiilrepé Praça Seu Pedro srs, Centro.- Secretaria de Municipal de Saúde de Santa Rira de Cássia 
BA 

Winadat Quinta - DA PISCALIZACÃO DE DrECOcÃO- A facalizaçáo seta feita controle designe art. Et itelei 
0.666/93, a Sr Aline Santos Barbou foi designada fiscal de contrato para a Secretaria de Salde, conforme Portam V 
179f202. de 04/01/2022, 

Clausenfieura - 08RE3AooI3s  DAS~±~6 - A CArntratadki se compromete a tairegar as ~MG% on 
contratado na Praça S2ø Pedro 3/Pi„ Centro Saerideria Oe Municipal de Saúde de Santa Rita de Cássia -RÃ  aia ia 
(dez) dias easiatiaaliaea de reeebinanao da requisição devidamente assinada pelo responsável do Setor de Compras do 
Município 

Parggrefo único - Manter a Regularidade Fiscal da empresa durante toda a vireis do presente Contrato. 

Cláusula Sétima - RESPONSABILIDADE - O Consoado senti responsável. ha kirout da Lci. por quaisquer prejuízos 
provenientes devidos 0011 dentaos nos fornecimentos curado*. 

aj Contrito por conta do Contratado as despesas que tiverem de ser feitas, pelo Contatado ou pelo Mitniciplo de Santa 
Rita dcansia-RA, para reparação desses danos ou preittfro% 

ti Não serio indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de quais:mgr equivoco da proposta ou de ma 
administração doContratadoi 

et Manter, dunas nide a vigência do Contrato, todas as condições exigidas e nprettemadas na data da apresentação da 
pmpoata 

di Corrigir alterar dou 'tater no prazo definido pela Contratante os fornarimentos que., a Mn) desta, ano doem 
oensidentdossatisfaterlos, sem que a caiba qualquer acréscimo no oro conermann 

e) O Contratado é o Sito responsável pele procedencie dos produtos que vier st tornear. 

Cala Ohm - PP,NALIDAULUQB INADTPLEMENTO DO CONTRATADO - 
em caro de inadimplemento por pane do cotannado, o Município de Santa Rita 
seguintes sanções, graduadas 

eartforne a gravidade da infração. sem ordeno das sanções civis e penais, 
defesa em processo edministrativa 

Conforme Arr. 774e Lei 8.66693. 
de Cássia (BA) poderá aplicar ar. 

se for o Caso, garantida i puvia 

Pantallnedre_de Pequena reinticie - Adoestanda. 

1,1 htliábdinikniedill ~ia  "" Multa de are 5% (cinco por Censo) sobre o valor mtal do futuro cunnatei 

cilbujniftnukz" Apiicaçao cumulativamente das penalidades libaiMX 

Multa de até 10% (der por tento) sobre o valor total do AMUO 

2 - Rasoirai° unilateral do amuam derivado da presente 

licita 

6 
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Tramas Probsaera Sok" a* *o 4. Rã. da ClaSeaie CeP. 47. 450-000 

3 Suspensão temponina pare participar de licitação e impedimento de contratar com a AdminiMmção Pública no 

Immo. de M602 anda 

4 - Emissão de IMclaraçao de Ittidoneadade pata hcitar ou contrata com a Administração Pública, nos termos do 
Amigo 87,1nciso IV, data Federal S.666, de 2 de junho dc 1993; 

d 
conntado podetà serpenaliádo con abaixo: 

base_ tç JiçMai o futuro 

apaso de 01 (aro)  a 0$ tchico) dias no fonsecintento do obitnq - Multa de até 5% (cinto por cento) sinne o valor das 
produtosennesues em atraso: 

2 iltras_ Qt 06 (seis a 10 (dez) dias no fornecimento de obieto - Multa de 
prodiatosentreg- uris em Mame 

3 atraso amadores a 10 (dez) dias no fornecimento do objeto- podeno ensejar a rescisio do anuro contrato. 
com asunninaeões previsms neste Edital 

cento) soke ø valor dos 

1" - O valor das multas $01 Obiploriaffiente Miando do pagamento do oblato entregue com atraso, ou de outros 
cráditoarelativos a este Contratado, eventualmente exigente. 

§ 20- O valor das multas- prevista nesta Cláusula não tem caráter compensatório e o seu ~tinto não eximirá o 
contratado deresponsabilidade de perdas e danos &correame das Infrações cometidas. 

CitioybiSo — DA RESCISÃO (ON-ritAltim- O presente -contrato regular-se-á no que concerne à sua execução. 
Meneais& ou rescisão pelas disposições da Lei n° 1E666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas posteriores 
abençoas, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. Constituem motivas pura mciidki *mu 
contrato: 

ni o nito tsumprimiento, curaptimettto irregular ou lentidão no campriinago da cláusulas comentais; 

b) a peralisssio no fornecimento do objeto contratados, sem justa causa e prévia çorminie e ao Municipio de 
Sarna Rita de Cássia(BA); 

ma seboso:maça total ou parcial. do objeto contratado. asatiação a outreM, tegge ou tnnktrencit total Ou 
parcial, bancamo a %MN disto de indatPoraçad, sem pateia comunimegio av Municiai° de Santa Rita de Cássias», 

ett o descomprimem° de determinações residam s da autoridade designada para acompanhar ,e fiscalizar a sua 
000100. asedmeomo seus suporname 

cio cometimento reiterado de &lhas. na sua execução, 

0a decretação de falada PU inidairlOo de ¡malvados il.

td a dissolução da sociedade oito falecimento do contratado: 

k) /*alteração social ou a modificação da sociedade nada adrutur4 da envasa, que prejudique a excedeis° do contretu. 
tirastes de Interesse potoca, ar atm rosnaria e amplo crtnliechtnentn, justificado e deturmtuadtd Pela inistansaideddadç 

da esfera administrativa a que mus subordinado o casto e exaradas Ra processo administradvo a que se rolam o 
amua 

Da supressão de objeto por paste da Addnmstradlo. acanetando modificação do valor inicial do contrato limite 
permiti& no § 1° do Artigo 65, da Let Federal d. 11.666, de 21 de junho cie 1993; 

t i4 
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TrywOW ~IS Piara MI ~ode Sr* RIO ~CEP 47 OS1400 

sumentslio do fornecimento da objeto por ordem da Adminirtrarmo, por prazo superior a 120 (gemo e vinte) dias. 
exceto em caso de calamidade pública. pave perturba* da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado optar 
pela 500~110 do cumprimento de suas obrigarmos do me seja seremalizada a amem 

m) o amo superior a 90 (novena) dias dos pimparemos devidos pela Adminiatraçan dimarrinitus dc suMçst je 
realizados, exato em easo de calamidade publica grave pmetrbarmo da ordene Mana ou guerra, assegurado ao 
contutUedo optar pela suspendo do cumprimento de Mas obrigações até que seja normalineds a Mesclai e 

ri) a ocorramo dt valso fintilit0 ou de força maior, mgultementg comprovado, impeditivo da exemigio do ~nono. 

Patun(b Único - Nas 'hipóteses de rescindo com base nos incisos 1 a Xi do Artigo 78 da Lei federal n". R666, de 21 dc 
junho de 1993mao caca Contratado direito a qualquer eideldeaPtM, 

P*151010 Nona - atigaja~"W"Q - O presonit contraio lerá validade =é 31 de dezembro de 2022. 
entretanto a pntMta' do produto continuará cm pleno vigor, conforme desabo na Proposta de Preços, ou seja o
vencimento do Caiem Mu intorrompert a viraria da garande do produto, ' 

Çfflueada Décima Pringt- Wfildicitço&O O hilliMaING dlt Santa Rita de nnia(944) Providencini" Publial u
preme Contrato, em mando, no Diário Oficial do Município der Santa Rita de OtessiaDIA), até o qedoto dia do mês 
seguinte ao da amimam, nos menos do Pedem& Unica do Artip 61 da Lei Vadeai ne a, 666, dg 21 deitei/e dg 1993 

amugfflig~dg FORO - As partes elegem o Foro da Comma de Sia Rita de Ciam* Esidda da Balda. 
cum rumineis a quatquier outro, por mais petelicsiacia que Ma, mim dirimir otheabges decorrentes do ;argente Contrato 

E per estarem assim justos emetralados. animem o presente Contato ent 03 (três) vim de igual teor e forma. na pnammsa 
iu testemunha Idadad ~rad^ eine a tudo vime e acompatilatrant, ti subscrevem o presente Coas juntamente 
soma pont depois de Ildo tachado cenforme. 

TP.STEMItiratgAS: 

1. 
citt fin 6 IS 

Rita de Cassia (SAL 06 dejulbo de 2022 

3 €1/14-1 
FUNDO P4 !MAL DE SAÚDE DE SANTA RITA aR CÁSSIA 

Leda IMOS 4 Amido Serpa 

ifespitelar L 
Nanes Ribeiro 

400.000/000 1-70 
CONTRATADA 

—/) 

CPF: C efill; u a A :g- —or 
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DIÁRIO 

OFICIAL 
Prefeitura Municipal 

de Santa Rita de Cássia 

ESTADO DA BANIA 
ales PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.71110001-40 

Travessa Professora Helena, sin, CIRRO de Senta Rita de Cassis-BR CEP: 47.150400. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N." 06212022- PREOÁO ELETRÔNICO N."003/2022 

EXTRATO DE CONTRATOS 

Contraio if 70S/707,  - Carusigns: O MUNICÍPIO DE SANIA RITA DE CÁSSIA es Empresa 
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNN ri' 05.400.006/0001-70; I2hjggi: 
A contratação dc empresa pain fornecimento parcelado de produtos médicos hospitalares. 
medicamentos, equipamattos e produtos odontológicos para assegurar e garantir à assistência á saúde, 
ações de controle e combate à Covid-I9, as escoa:ZN" das políticas públicas de saúde no 
desenvolvimento dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo 
atender essas necessidades e ofertar um atendimento de melhor qualidade para os cidadãos do 
municlpio de Santa Rita dc Cana, solicitado pela Secretaria de Saúde: Yiinted2hith R$ 412.51298 
(quatrocentos e doze mil quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos); Vigninir 06107/2022 ate 
31/12/2022 - Fonte de Recursos: Fonte: O — Recursos Ordinânos. Fonte: 2- Receitas de Impostos c 
Transferências de Impostas Saúdo 1.5%; Fonte: 14- Transferencias de Recursos do Sistema Unice de 
Saúde SUS. 

Santa Rita de Cássia-BA, 06 de julho de 2022. 

JOSÉ BENEDM) ROCHA A RAGÃO 
Prefeito 

Cerlificaçâo Oral 2173~-7282J17Z-K2HHPCE4-ERPAIL4K8 

Versão olott4 nica disponível em' httpsildoem.org.bribalsantarifedocesele 

Documento assinado digitalmente conforme AAP n02200-2/2001 de 24108/2001, que thstítid a infra-estrutura* Chaves Púbica Brasileira -ICPEtrasit 
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ESTADO DA BANIA 
PREFerruRA MUNICIPAL De SANTA RITA De CÁSSIA 

Cabinas doParlalto 
CEP:e11040 CNN: 13311031111000140 
C,02 . 11~1filniagra 5.1* itg St CU 411511401 

PORTARIA te 11 DE OS DE JANEIRO 0( 2022 

eseeelre liervidorn Patiná para Ninam 
co contrato. ~brada pot Minolplo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da ESno 
uso de suas arbuipPes que Si condene o Poio VtuI do Art 63 da Lel °Nana 

salotor 

Alt Dellignet Med tlitabir os contratos Sitiadas Pelo 
regtantes *andores 

I - AM» San* Barbosa, (Chefe da o da Conon AuMnrao • / 
CUM risceJ doa contratos celebrados para Sustada Muncipd de ande 

- %gana Augusto da Silve %Is, pretora da Educo** como faiar dos 
contratos cabeados para Secretaria Inundara de Editas* e Cultura. 

III- Cismar ReInallo Amalho. (Annern Tecraco de Taactuaria) como Meai 
dos dorna contratos orrittbrados pelo Munknio de SaMa Ris de Cássia 

Contendo que o fumei da contratos 4ev. ocnhecer debanda mente o 
inetrufnento conatual • o edital da Integao a ser Sinaliardo. notando eia regartro 
próprio todas as ~nineis; acionadas a sus exestron Arrenda sanar qualquer 
dúvida com os nona iinDrell competentes de Administração para o fiei comprimira° 
das clausulas nele. esiabidesidas 

Constituam ninhos, do , • coordenar, adompenbst 
faca/Mar a esscucils das contratos sob sua risponsabilidade e omitir Papecesas 
~Mos Otanainde que te compete, pari tunkr 

CedirearAd Quest TS -JASUSNGB-C tiavuO2eNCP&TY 

Versão eleedneee ~alteei em hitpsikinen oiv beheisententectecesse• 

Documento ~Pente contornar MP n°2200-2/2007 de 24,0612001, que ffinftwa Inframestrinunk st Púbica - OOmsi 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 

Gabinete do Paha 
CEP: 47.1804100 CNN; 13.naltt/000140 

niernsourei ma. 44, - c•nsi• sunsumuirs~e~rrio /Ateie Usem —IN CEP 01~ 

1 - Propor a osIebreceo da adfttvos ou ~Mos quando nooessitio, contei* o 
prazo de vercia do ~mento contradita sob ata responsabildada 

2-. Manter cotes atualizado dos pagamentos efetuados, em odeie cremciMlies 
ouiMndo para que o valor do contrato nao deram: 

3 Comunicar !continente • unidade competes, apõe contato& prévios com a 
Contratada, as irregularkiades cometidas poesia* de ponahdade: 

4 - Catar, á inalada 
isabadede; 

acems do contrato adi sue 

-Autorizar, formalmente. quando do cie do contrato, a tenigle 
da garantia oontratual em favor da contratada 

6- Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contraindo; 

7- Encaminhar, à autondads compettenta evenktas pedidos modfcatess na 
cronograrnaftelaancOro.subriMingões de materiais e equipamentos, formulados pela 

- Confrontar os maços e quantidades 
estabelecidos no contrata 

Icem os 

- Recebia e Mesta Mas Vitais. encaminhe-Ias aos setores mmpetantes, 
fisadizancb a efetivas:0o dos pagamentos nas datas prenotas em Caga anwent0 
contribui. Ne sacode obra, acompanhar as medições e no caso de material MOMO nes 
obras amime em cuniumo com o ~montado e mester, 

~copilo botai TSUVWL2V-JA C 

Versão ~reme (esponje., em- htteelltioemorg bebefseneentectecesste 

Documento assinado dsgltah,wnt. ca~. MP no 2.200-2f1001 de 24~2001, que MONS a (riranatrinum *Chaves -o—
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ESTADO DA MI** 
!MURA MUNICIPAL De SANTA RITA OS ciasta 

Gebleflei dOPlet dee 

CEPt 47;100400 C44PJ: 13.11110,711/11001-50 
Tomos Peekke - - kk keeneresinera~ k - ~ais dr Ga - CM.41150408 

10 -Vadie se aprazo deentrega, espeollicasdes oi quantidades ettlio do acordo 
40111 o estaboiscitio no instrumento contratuitt 

11 - Notificar a contratada pua sena pe
obras ou para /Muar a entrega dos metera 

2 Sugerir ao Prohitto, a sp4ictv de senilidade* quando hamar 
descurnmImento do clausules ciontratimiS 

Acompanhar a exactictio contrai, em nus aspectee quart~  e 

14 - Registrar =as as ocortinctes 
aproar as datei penada= d000n1t51c; 

eiõ 

15- Denominar a menet°, comestio, ~Mo, reconseuslio ou subsetuiges as 
impe= da empresa cosenainds, no total ou sri parte, o objeto do contrato ern que se 
~cem Sies defeitos ou incorreções ~Ranha do exectesso ou de =WS 
IN~Orti 

te - Deva tapetar, no todo ou em parta, obra, serviço ou fornecimento imeadado 
em desacordo com o contrato: 

ti- &O' 1i assegurar o alMisbriginto dos pra= aelabolosidos; 

USW o sumer/Mento das damas do contrato e respe~ esmos =Sas 
(vetar e existenete de possível subcontistaglio sedado contratualmente, Por siiiamabii 

Cettficação Cogitar TSUIA44.2Y-JASUSNGB-CC NIT 

Versão eletrente disponível em eepekeoent ofg betWeentantectecassta 

Focumentoassinado *Manente  AV n02.20041001 de 24/0812001,que Ingira 1 a ~nauta deChases Pailkas Brasido -CP °rad 
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DEP: A7 Í5Q4100 CNN: 13,0110.711/000140 
5 tffignOasaUndowsa,45; Smta Rex* Oba- B.-
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ESTACO PA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA ce CÁSSIA 

Gaita do Peiteis 
CEP: 47.150400 CNN: 13AM0.71110011140 

Nelea - OS - haPithidwassativir • Som* Fon* Gás- S- ake.15046) 

27 - Rio dava Mas sarna não Nakiadois, proceder o pnamento de senos 
allo minutados, expede notas estala *Mar ou em desacordo emn o contrato, receber 
mann do ~Aço com quanatie inania: A constada, mar sibma nionedee ou 
serviços em daSSOOMO como aroma) básico ou Muno da Merina amoedar avos 
indevidos: 

38 - Se ~MIK editinedo tom reá* aos ptøsøe com o reapondinel pelo envio 
de dados aos Tribunas de Contados Mundana Etados Doam 

29-Conelderando que o deseumprimento qualquiados deveras *buiria as 
Fiscal do Cordralo, In:Acari na Inideurnlio de processo admkastrads0 *apara, para

tesponebilidain aia penal oftiu sidianstrative, alam do que doere rapinam, 
por omrisquer *nus decormMas a eventuais ~tas ~adis pelo Tribunal de Contas 
doe Mune:Mim - Tekt 

30 - As decisões e orrandone 
devera* ser anatadas • nus superbres em 
conveniente 

* sompslincia do Man 
ii par* a adoção das msdkais 

Art Este porton entra ar vigor na data de sue punge*. 

PubTique-m, rnistroHie 

Ce1~00 DOM, TsUvwL2Sf BUSIVWCOCIEWMP-CNCP1)4 

eretránsca rkspcolve/ hepeldoemorg efteeleentetteeecasse 

Pocumentpassinadodeltaknenreconfonne MPn023004J2001 de24WX200I, que instituis Infra-estrutura *ChavesPtiblicasimattra 


