
CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 SM.2O22

pelo presente lnstrumento de Contrato de Fornecimento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAfDE,

ir.r.J" jr.iai." ae Direito prlblico Interno, inscrito no CNPI/MF sob na 13.759.150/0001-25, com sede

,a.iriii.rtir" na praga Cel. Zeca Leite, ns 415, 1e Andar, Centro, Brumado-BA, doravante denominado

,i.ptur..nt" CONTIiATANTE, representado neJte ato pe-lo^seu Secretario Municipal de Saride o Sr'

cUtUDIo soAREs FERES, caiasrado no CPF/MF sob ns 068.994.926-01, portador da carteira de

Identidade RG ns 11.722.437-38/SSP-BA, residente e domiciliado i Rua jos6 Batista da Silva ne 17, bairro

Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, e do outro lado a Empresa BIOTRADE PRODUTOS PARA

mlionefOruds LTDA com sede na Rua Dr. Gerino de Souza Filho, n"53/69, bairro Itinga na cidade de

Lauro Freitas, Ba CEP:42.738-200, inscrita no CNPJ/MF sob no 02.712.393 /0007'91, representada neste

ato por seu direto!, o sr. serglo colombo dos santos, portador da c6dula de Identidade R'G. na

l1gi oZTs-ZT ssp/BA, CpF/MF na 095.224.278-88, doravante designada contratada, estio justas e

acertadas para ceiebrarem o presente contrato, referente ao PREGAO ELETRoNICO Ne 7S-2O22'

devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 27 /70 /2022, dentro das cl6usulas e condig6es

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO oBJETO - Aquisigio de reagentes e materiais laboratoriais com

disponibilizagdo de equipamentos em sistema de comodato para atender- as necessidades do

Laborat6rio ivlunicipal dJ Referancia Regional de Brumado Manoel Joaquim dos Santos Carvalho -
LACEN, conforme especifi cag6es abaixo:

LOTE 1- TESTES BIO UiMICOS PARA UIPA]I{ENTOS AUTOMATIZADOS

VALOR TOTAL

MARCA/
MODELO/

FABRICANTE
E/OU

r-nRonnr6nto

VALOR UNIT.UNID QUANTESPECIFTCAqAO DO MATERIALITEM

R$ 19.680,00R$ 1,6412000 ROCHETESTE1

TESTE PARA DE'TERMI NAEAO DE

AcrDo 0Rrco, EM EQUTPAMENTo
AUTOMATIZADO

R$ 7.440,00R$ 1,864000 ROCHETESTE2
TESTE PARA DE'IERMINA ODE
ALBUMINA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 30.720,00R$ 1,28TESTE 24000 ROCHE

TESTE PARA DETERMTN
ALT/TGP (ALANINA
AMINOTRANSFERASE, EM

UIPAMENTO AUTOMATIZADO

DE

3

R$ 24.440,00R$ 72,222000 ROCHETESTE4
IPAMENTO AUTOMATIZADO.

DETESTE PARA DETERM
ASLO . ANTIESTREPTOLISINA O, EM

R$ 23.950,00R$ 4,79ROCHETESTE 50005

DETESTE PARA DETERMINA
AMILASE, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 28.560,00R$ 1,1924000 ROCHETESTE6

TESTE PARA DE-TERMI

AST/TCo (ASPARTATo
AMINOTRANSFERASE, EM

UIPAMENTO AUTOMATIZADO

DE

R$ 10.860.00R$ 1,816000 ROCHETESTE7
E UIPAMENTO AUTOMATIZADO

DETESTE PARA D

BILIRRUBINA DIRE-TA, EM

R$ 13.380,00R$ 2,236000 ROCHETESTEI
DETESTE PARA DE'TERMIN

BILIRRUBINA TOTAL, EM
UIPAMENTO AUTOMATIZADO

00,00R$R$ROCHETESTE 20000
DETESTE PARA DETERMI

cALcIo SERICO, EM EQUTPAMENTO

AUTOMATIZADO
9

50,00R$9

{
7000 ROCHETESTE

DETESTE PARA D

CK - MB, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

A 21.060,009000
/,*

TESTE
DETESTE PARA DETERMIN

CREATINO QUINASE . CPK EM

UIPAMENTO AUTOMATIZADO
11

10
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R$ 99.840,00R$ 41624000 ROCHETESTE72
TESTE PARA DETERMIN ACAO DE

COLESTEROL HDL DIRTTO, EM

UIPAMENTO AUTOMATIZADO

R$ 44.880,00R$ 1,87ROCHETESTE 24000
ODETESTE PARA D

COLESTEROL TOTAL, EM
UIPAMENTO AUTOMATIZADO

13

R$ 1.332,00R$ 3,33400 ROCHETESTE
TESTE PARA DE"IERMINAEAO DE
COLINESTERASE PLASM{TICA, EM
EOUIPAMENTO AUTOMATTZADO

L4

R$ 0,72 R$ 32.400,00ROCHETESTE 45000
rrsre PARA oErnRMtNACAo DE
CREATININA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

15

R$ 14,33 R$ 28.660,002000 ROCHETESTE
TESTE PARA DETERMIN
DIMERO D, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 17.320,00R$ A,66TESTE 2000 ROCHE77
DETESTE PARA DETERMI

reron nsulrardtps, st,r
UIPAMENTO AUTOMA'I'IZADO

R$ 15,98 R$ 127.840,00TESTE 8000 ROCHE18
TESTE PARA DE-IERMINAqAO DE

FERRITINA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 3,75 R$ 22.500,00TESTE 6000 ROCHE19
TESTE PARA DETERMINAEAO DE

FERRO SERICO, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 19.440,00R$ 2,43TESTE 8000 ROCHEz0
TESTE PARA DETERMINAEAO DE
FOSFATASE ALCALIN.d EM
EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO

R$ 2,91 R$ 17.460,00TESTE 6000 ROCHE2L
TESTE PARA DE TERMINACAO DE

FOsFoRo, EM EQUIPAMENTo
AUTOMATIZADO

R$ L,72 R$ 13.760,00TESTE 8000 ROCHE
TESTE PARA DETERMINACAO DE
GAMA. GT, EM EQUIPAMEMO
AUTOMATIZADO

R$ 0,79 R$ 18.960,00TESTE 24000 ROCHE23
TESTE PARA DRTERMINAqAO DE

GLICOSE, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 9,67 R$ 116.040,00TESTE 12000 ROCHE24

TESTE PARA D E-TERMINAqAO DE

HEMOGLOBINA GLICOLISADA.
HBA1C, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 9.020,00ROCHE R$ 9,02TESTE 1000
TESTE PARA DE'TERMINAqAO DE

LACIATO, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

25

R$ 3,03 R$ 15.150,005000 ROCHETESTE

PARA DETERMTNAEAO DE

LDH . LACTATO DESIDROGENASE,
EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

TESTE

R$ 3,00 R$ 9.000,00TESTE 3000 ROCHE
TESTE PARA DE'TERMINAqAO DE

LIPASE, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 4,79 R$ 57.480,00TESTE 12000 ROCHE
TESTE PARA D E'TERMINAqAO DE

MAGNEsto, EM EeUIPAMENTo
AUTOMATIZADO

R$ 1s4.s60,0032000 ROCHE R$ 4,83TESTE
TESTE PARA DETERMINAqAO DE

PRoTEINA c REATIVA, EM

EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO
29

Rslf,-- R$ 6.200,004000 ROCHETESTE30
TESTE PARA DE'TERMIN AqAO DE

PRoTEINA TOTAL EM
EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO

/'v R$ 4.210,00TESTE 1000 ROCHE31
TESTE PARA DETERMINA6O DE
pnorsf Na untNAnrA, s!,t
EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO

R$ 11.440,00ROCHE 5,72TESTE 200032

TESTE PARA DE-TERMINAEAO DE

SATURAqAo DA TRANSFERRINA -
UIBC, EM BQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO
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rssrE paRA oEtenMINACAo DE

TRIGLtc6RIDES, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

TESTE 24000 ROCHE R$ 3,02 R$ 72.480,00

34
TESTE PARA DE-TERMINAEAO DE

URE[,A, EM EqUIPAMENTO
AUT0MATIZADO

TESTE 48000 ROCHE R$ 1,03 R$ 49.440,00

TESTE PARA DMERMINAEAo DE

ISE . CLORO, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

TESTE 4000 ROCHE R$ 0,39 R$ 1.s60,00

36
rrsrs PaRA oRTnRMTNAEAo DE
rsg - PorAssro, EM EQUIPAMENTo
AUTOMATIZADO

TESTE 30000 ROCHE R$ 0,39 R$ 11.700,00

TESTE PARA DRIERMI NAEAO DE

rsE - s0Dro sERrco, EM
EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO

TESTE 30000 ROCHE R$ 0,39 R$ 11.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1 RS 1.262.7 t2,O0

VALOR TOTALQUANT.

MARCA/MODEL
O/FABRICANTE

E/OU
LABoRAT6RIo

VALOR UNIT.UNID.ITEM EsPEcrFtcAgAo Do MATERIAT

SYSMEX R$ 3,00 R$ 240.000,00TESTE 80.0001

TESTE PARA DMERMINAqAO DE

HEMOGRAMA COMPLETO, EM

EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO

SYSMEX R$ 5,50 R$ 11.000,00TESTE 2.0002
TESTE PARA DE TERMINAqAO DE
RETICULOCITOS, EM

EQUIPAMBNTO AUTOMATIZADO
R$ 251.000,00VAIOR TOTAL DO LOTE 2

vALoR ToTAL Do LOTE 1 PoR EXTENSO: Um m heo, duzentos e sessenta e dols mll, setecentos e doze reals.

LOTE2-HEMOGRAMASEM UIPAJVIENTO AUTOMATIZA"DO

VALOR TOTAL DO LOTE 2 POR EXTENSO: Duzentos e clnquenta e um mll reals.

LOTE 4 - HORMoNIOS TAMINAS E OUTROS EM E UIPAI\iIENTO AUTOMATIZAD O
MARCA/MODEL
O/FABRICANTE

Elou.
IITBORATORIO

VALOR UNIT. VALOR TOTALUNID QUANT.ITEM EsPEcr FrcAgAo Do MATERIAL

TESTE 400 ROCHE R$ 8,71 R$ 3.484,00

TESTE PARA

DETERMINAqAO DE
AAT.
ANTTTIREOGLOBULIN
A, EM EQUTPAMENTO
AUTOMATIZADO.

1

400 ROCHE R$ 12,73 R$ 5.092,00TESTE2
TESTE PARA DE TERMTNAEAO DE

ALFA. FtrTOPROTEINA, EM

EQUIPAMENTO AUTOMATTZADO.

ROCHE R$ 9,i6 R$ 3.664,00TESTE 4003
TESTE PARA DEIERMINA6O DE
BE-TA HCG, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 14,62 R$ 8.772,00TESTE 600 ROCHE4
TESTE PARA DETERMINAqAO DE CA

125, EM EQUTPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 14,42 R9 8.652,00TESTE 600 ROCHE5
TESTE PARA DETERMINAqAO DE CA

15.3, EM EQUTPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$y)6 R$ 7.836,00TESTE 600 ROCHE6
TESTE PARA DETERMNAqAO DE CA

19.9, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

ROCHE L0,24A/f7\ R$ 9.216,00TESTE 9007
TESTE PARA DETERMINAqAO DE

CEA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMA ZADO

*ornu 1,
,t'--il

4,5?
/'

R$ 2.742,00TESTE 600I
TESTE PARA DE'IERMINAESO DE

CORTISOL, EM EQUIPAMENTO
AU'IDMATIZADO

600 {-, lll R$ 8,22 R$ 4.932,00TESTEI
TESTE PARA DEIERMINA6O DE E2

- ESTRADIOL, BM EQUIPAMENTO
AUTOMATTZADO
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R$ 4.266,00R$ 7,11TESTE 600 ROCHE

TESTE PARA DE-TERMIN

FSH . HORMONIO
FOLICULOESTIMULANTE, EM

EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO.

AqAO DE

10

R$ 7,79 R$ 4.674,00ROCHETESTE 60011
TEsrE PARA DE-TERMINAq3o DE

INSULINA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMA]lZADO

R$ 7,54 R$ 4.524,00600 ROCHETESTE

EME UIPAMENTO AUTOMATIZADO

DETESTE PARA DETERMIN
LH - HoRMoNIo LUTEINIZANTE,

R$ 20.016.00R$ 16,68TESTE t.200 ROCHE
DETESTE PARA D

IPTH . PARATORMONIO, EM
UIPAMENTO AUTOMATIZADO.

13

R$ 45,32 R$ 18.128,00400 ROCHETESTE

.TESTE 
PARA DMERMTNAEAO DE

PRo-BNP " HoRMoNto
LUTEINIZANTE, EM EQUIPAMENTO
AUTOMITIZADO

14

R$ 2.880,00ROCHE R$ 4,80TESTE 60015
msre paRA prrsnMrNA60 DE

PROGESTERONA. EM
EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO

R$7,32 R$ 8.784,00TESTE 7.200 ROCHE76
TESTE PARA DTTERMINAqAO DE

PROLACTINA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMAIIZADO

R$ 8,77 R$ 52.620,00TESTE 6.000 ROCHE77
TESTE PARA DE-TERMINAEAO DE
PSA TOTAL, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 9,73 R$ 19.460.00TESTE 2.000 ROCHE18
TESTE PARA DETBRMINAEAO DE
PSA LIVRE, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 16,32 R$ 6.s28,00TESTE 400 ROCHE
TESTE PARA DE'TERMINACAO DE

SHBG, EM EQUIPAMBNTO
AUTOMATIZADO

t9

R$ 4,88 R$ 2.928,00600 ROCHETESTE20
TESTE PARA DMERMINAqAO DE T3
TOTAL, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATTZADO

R$ 1.884,00400 ROCHE R$ 4,71TESTE2L
TESTE PARA DETERMINAGO DE T3
LIVRE, EM EQUTPAMENTO

AUTOMATIZADO

R$ 2.958,00ROCHE R$ 4,93TESTE 600
TESTE PARA DETERMINAqAO DE T4
TOTAL EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 3,80 R$ 22.800,00TESTE 6.000 ROCHE23
TESTE PARA DETERMTNAGo DE T4
LIVRE, EM EQUIPAMENTO

AUTOMATIZADO

R$ 11,45 R$ 6.870,00TESTE 600 ROCHE24
TESTE PARA DEIBRMINACAO DE
TESTO STERONA TOTAL. EM

EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO

R$ 12,20 R$ 29.280,00TESTE 2.400 ROCHE25
TESTE PARA DTTERMINAqAO DE

TROPONINA, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO

R$ 3,71 22,260,00...\6.000 ROCHETESTE26
TESTE PARA DETERMINAqAO DE

TSH, EM EQUIPAMENTO
AUTOMATIADO

1$ e,so 70.880,00/,8.000 ROCHETESTE
TESTE PARA DETERMINAqAO DE
VITAMINA 812, EM EQUTPAMENTO
AUTOMATIZADO

27

.rM R$ 183.870,00/
TESTE 9.000 RO

TESTE PARA DETERMINA9AO DE

VITAMINA D2sOH, EM
EOUIPAMENTO AUTOMATIZADO

2B

R$ 540.000,00VALOR TOTAL 4

s

e

vALoR T0TAL DO LOTE 2 PoR EXTENSO: Qulnhentos e quarenta mtl

PAnr{cRAFo PRIMEIRO (DA,USTIFICATIVA) - A aquisiEao do mate ustifica face ao interesse
ptiblico presente na necessidade de utilizaqio dos insumos pela

Brumado - SESAU, no atendimento aos pacientes do Municipio
a Municipal de Saride de
do e cidades pactuadas
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conforme Programagio Pactuada e Integrada da Assistencia as Ag6es da Atengao BAsica e M6dia e Alta

Complexidade - PPI MAC, proporcionando melhor qualidade de vida aos usu{rios do SUS.

pARr(cRAFO SEGUNDO (DA VINCULAqAOI - O presente Contrato vincula-se As determinagoes da Lei no

70.5ZO /02 e8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Adminisffativo ne 166/2022 de 14 /09 /2022, cuia
licitagio foi realizada na modalidade PREGAo ELETRoNICO Ne 7S-2O22 de 05/lO /2022, tipo Menor
Prego Por Lote, com observdncia dos dispositivos contidos na Lei ne 10.520/02, que integra ao presente

contrato, independentemente de transcriqlo.

CTAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato correrao
por conta da seguinte Doagio OrgamentAria.

SECRETARIA MUNICIPAT DE SAIJDE

04.001.10.302.0003.2082.3.3.90.30.00 (Despesa 176) - MANUTENqAO OO mCrtl

CL{USULA TERCEIRA . VALOR DO CONTRATO.

3.1 - 0 valor do presente contrato 6 de R$ 2.053'712,00 (Dois milh6es, cinquenta e tres mil
e setecentos e doze reais), referente ao Valor Total para o[sJ lote(s] 1, 2 e 4 dentre eles, os custos com
a entrega dos produtos, instalagao dos equipamentos, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,

transportes, embalagenq licengas, despesas de frete, garantias e todas as demais despesas necessArias
para o fornecimento do respectivo objeto, o pagamento ser6 feito mediante notas fiscais devidamente
preenchidas.

CIAUSULA QUARTA . VIGENCIA E CONDIqOES DE EXECUCAO DO CONTRATO.

4,1 - 0 prazo de vigdncia do contrato, a contar da data da sua assinatura ser6 de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura do contrato, respeitadas as determinagoes do art 57 da Lei ne

8.666/93 com suas alterag6es.

4.2 - O prazo de entrega dos materiais deverd ser em at6 10 (dez) dias corridos ap6s a
solicitagao pelo setor respons6vel, reservado o direito de nio ser adquirida a totalidade dos itens de

cada lote em entrega fnica.

4.3 - Qualquer divergdncia entre os materiais entregues devere ser solucionada em at6 24 (vinte
e quatro] horas.

4.4 - Correr{ por conta da contratada, toda e qualquer despesa com ensaios, testeq laudos e

demais provas exigidas por normas t6cnicas oficiais, para a perfeita execugio do objeto deste
instrumento.

4.5 - A eventual reprovagio do objeto desse contrato, nio implicarl em alteraqio dos demais
prazos contratuais, nem eximir{ a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que este suieita.

4,6 - 0s prazos de entrega admitem prorrogaEio, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser

iustificado por escrito e previamente autorizado pelo respons{vel, desde que dos
seguintes motivos:

a) Alteragao das especificagdes pela Administragio Municipal;
bl Supervenidncia de fato excepcional e imprevisfvel, estranho A von que altere

fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio d ontrat
cl Interrupgio da execugio do Contrato ou diminuiEio da

produtos e no interesse da Administragao Municipal;

na 8.666/93;

tidad cimento dos

itidos pela LeidJ Aumento das quantidades inicialmente previstas no Con to, nos li

e] Impedimento de cumprimento do Edital e execuqio do Contrato po ou ato de terceiros,
reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporaneos ocorrencla;
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fJ Omissio ou atraso de providencias a cargo da Administraqio Municipal, sem prelulzo das

sanE6es legais aplic6veis aos responslveis.

4.7 - Constatada a interrupEio do fornecimento do objeto desse contrato, por motivo de forqa

maior, o prazo estipulado na clAusula 4.1 deverd ser prorrogado pelo perfodo razoavelmente necess5rio

) sua retomada.

CL{USULA QUINTA. OBRIGACOES DO CONTRATANTE'

5.1 - Efetuar o pagamento nas condig6es definidas no Contrato.

5.2 - Atestar o fornecimento, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando as

condig6es estabelecidas no contrato.

5.3 - Designar, previamente, servidor respons6vel pelo acompanhamento e fiscalizagio deste

contrato.

S.4 - Comunicar de imediato I contratada as irregularidades constatadas na execugdo do

fornecimento, para que a mesma possa sanS-las de imediato.

CL{USULA SEXTA. OBRIGAq6ES DA CONTRATADA.

6.1 - Cumprir integralmente todas as clSusulas constantes do Termo de Referancia anexo ao

Edital do Pregio Eletronico Na 75-2022, independente de transcrigio, sob pena de cancelamento do

presente Contrato de Fornecimento.

6,2 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com

a fiscalizaEio da Secretaria Municipal de Sarlde. dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido

do fiel cumprimento do Contrato.

6.3 - Cabe i Contratada, permitir e facilitar I fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados'

6.4 - A Contratada 6 responsSvel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao

con[atante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugio do contrato, nao excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade i fiscalizaqio.

6.5 - A Contratada serd respons{vel pela qualidade do fornecimento que constitui o obieto do

Contrato, inclusive com obediOncia i legislagio pertinente em vigo!, al6m de obedi6ncia ao disposto no

contrato.

6,6 - Manter durante toda a execuqao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ela

assumidas, todas as condi96es de habilitagio e qualificaqio exigidas.

5.7 - No ato da entrega, os insumos serio verificados e deverio e ordo com as

especificag6es exigidas. Verificada qualquer irregularidade no produto en

de Brumado procederd i imediata devolugdo.

6.8 - A Contratada obriga-se a substituir os insumos q po

Municipal

o atendam )s
e problemas que

mente agendadas com o

especificaq6es e compatibilidade entre os mesmos, ou que ap

impeEam seu uso, sob pena das sang6es cabfveis.

6.9 - A entrega e a instalaqio dos equipamentos deve ose

te

respons{vel t6cnico do laborat6rio ap6s homologaEio do contrato.
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6.10 - O treinamento de toda a equipe que ir6 manusear os equipamentos deverd ser em tempo
suficiente para que os profissionais esteiam habilitados para a liberaqio da rotina laboratorial a equipe

ficara no laborat6rio acompanhando a validagio e no mfnimo uma rotina di6ria.

6.11- A entrega e a insalag6o dos equipamentos deverio ser previamente agendadas com o

responsivel t6cnico do laborat6rio ap6s homologaqlo do contrato.

6,12- O treinamento de toda a equipe que ird manusear os equipamentos deverd ser em tempo
suficiente para que os profissionais estejam habilitados para a liberagEo da rotina laboratorial, a equipe

ficara no laborat6rio acompanhando a validagdo e no mfnimo uma rotina diiria.

CL(USULA SETIMA . FISCALIZAGAO.

7.1- 0 acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execuEio deste contrato, serao
feitos pelo servidor Breno Rog6rlo Machado Moreira, indicado pela Secretaria Municipal de Satide. a

quem caberd a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condig6es e disposiE6es

deste contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que Sere a

necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2 - Fica reservada A fiscalizagio a competencia para resolver todos e quaisquer casos

singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se

relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contradit6rio
e a ampla defesa.

7.3 - A atuagao da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade inica e integral exclusiva
da Contratada, no que concerne a execuqio do Contrato e as implicaq6es pr6ximas ou remotas, perante
o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrancia de eventuais irregularidades na execugio
do contrato nao implica em co-responsabilidade do Contratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condigdes para a mais completa fiscalizagio do

Contratante, fornecendo informaq6es e propiciando o acesso ) fiscalizagio dos equipamentos referentes
ao objeto contratado, bem como atendendo as observagoes e exigoncias apresentadas pela fiscalizagio.

CL{USULA OITAVA - PAGAII{ENTO.

8,1 - A Secretaria Munic efetuarA o pagamento a licitante em at6 30 (trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descriE6o detalhada do material, juntamente

com uma c6pia das requisig6es e da apresenEgao da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e
atestada pelo 6rgao competente, vedada ) antecipagio de pagamento, para cada faturamento.

8.2 - A Nota Fiscal devera ser apresentada ap6s a expediqio do Termo de Recebimento do
material. A Nota Fiscal deverd conter o(sJ lotefsJ e data de validade de cada produto a ser entregue.

8.3 - Ocorrendo erros na apresentagao do(s) documento(sJ fiscal(isJ (sJ ser6(ioJ
devolvido(sJ ) contratada para corregio, ficando estabelecido que o praz
a partir da data de apresentagio da nova fatura, devidamente corrigida.

o 16 contado

rtAncias que a
nto contratual ou

dos pela Contratada, a
Ag6ncia: 3ZZ Conta

8.4 - A Secretaria Municipal de Saride poderd deduzir d
qualquer titulo lhe forem devidos pela contratada, em decorrdncia
outras de responsabilidade da contratada.

8.5 - 0 pagamento ser6 realizado em Conta cujos dados foram
saber: BIOTRADE PRODUTOS PARA IJIBORAT6ruOS TTOE Banco do
Corrente: 5493-1.
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8.6 - No caso de pagamento mediante dep6sito bancdrio o CNPI/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banclria deverio ser coincidentes. Ressaltando-
se, que nao serao efetuados cr6ditos em contas:

a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
e] de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigdo.

8.7 - 6 vedada a antecipagio de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condig6es
estabelecidas neste Contrato.

8.8 - Nenhum pagamento ser6 efetuado d contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer
obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8,9 - A contratada arcar6 com todos os custos referentes i mio-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigaq6es de ordem trabalhista recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e
demais encargos necess{rios i entrega do obieto deste contrato.

\-/ CL{USUTANONA.PENALIDADES.

9,1 - A empresa adjudicat6ria deverd observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a
realizaqio do objeto contratado, sujeitando-se As penalidades constantes no art. 70 da Lei na L0.520 /02
e nos arts. 86 e 87 da Lei ne 8.666/93 e suas alteragoes.

9.2 - Constitui ilfcito administrativo a pr6tica dos seguintes atos pelo licitante:
a] impedix, frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinagio ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obte4, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

terceiro o ensejo de devassd-lo;
cl afastar licitante, por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
d) desistir de licitat em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, i

atualizagio cadasral ou i participagao no procedimento licitat6rio;
Q recusar-se, injusuficadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalentg denEo do prazo estabelecido pela Administragdo, exceto
quanto aos licitantes convocados na contratagao de instituigdo brasileir4 que detenha inquestionavel
reputagio 6tico-profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagio entre o objeto do
contrato e a finalidade preclpua da instituigio, inadmitindo o trespasse da execugdodoob
a terceiros, que nio aceitarem a contratagao nas mesmas condiq6es prop
adjudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e pregoi

gJ cometer fraude fiscal.
9.3 - Constitui ilfcito administrativo a pdtica dos seguintes atos, pe

a) admitix, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagdo ou van ln
contratual, durante a execuqdo do contrato celebrado com o Poder Pribli ,sema
ato convocat6rio da licitagio ou nos respectivos instrumentos contratuai

b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaqio de il da
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificag6es ou prorrogaq6es co

c) ensejar a sua contratagao pela Administragao, no prazo de vigancia
de licitar ou contratar com a Administragao ou da declaragao de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugio de contrato;

et

gaqio
em lei, no

do vantagem
s;

ensio do direito
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e) fraudax em prejufzo da Administragio, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os
pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso
do contratado; alterando substAncia qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

f) frustraq, injustifi cadamente, licitagSo instaurada pela Administraqio;
g) cometer fi'aude fiscal.

9.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3,
respectivamente, poderio ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advertdncia;
b) Multa de 10% [dez por centoJ em caso de recusa do adjudicat{rio em firmar o contrato;
c) Multa de 200lo (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 50%o (cinquenta por centoJ pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspenslo temporiria de participar de licitagao e impedimento de contratar com a

Administragdo Municipal por prazo n6o superior a dois anos;
fJ Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Priblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser{ concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragio pelos prejulzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na
alfnea anterior.

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contatada seri advertida,
devendo apresentar defesa no prazo de 05 [cinco) dias (teis.

9.6 - A adverttncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dard ensejo i
aplicagio de outra(s) penalidade(s).

9,7 - A advert6ncia quando nao seguida dejustificativa ou seguida de justificativa nio aceita pela
Administrag6o, dard ensejo i aplicagSo de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d"
do item 9.4, inclusivg poderd acarretar na rescisao unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra "b" poderd ser aplicada acumulada com uma das penalidades
previstas nas letras "c" e "d" todas do item 9.4.

9.9 - Para a aplicagao das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a gravidade
da infragio, os prejulzos dela advindos para a Administragio Prlblica e a reincid6ncia na pr6tica do ato,
sem prejuizo de sangoes civis e criminais cablveis.

9,10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal
de Saride.

9,11 - As multas sertro calculadas pelo valor total do Contrato.

9.12 - As multas nao tem car6ter compensat6rio e o seu pagamento n6o eximir6 a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

9.13 - A Administragio Prlblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido A

contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condig6es
pactuadas.

9.14 - Serio punidos com a pena de suspensio temporeri licitar e impedimento
de contratar com a Administragio os que incorrerem nos ilic alineas "f' e "9" do item
9.2 e nas allneas " do item 9.3.

9.15 - Ser6o punidos com a pena de declaragi dei para licitar e contratar com a
gao ou at6 que se,a promovida

9t11

AdministraqEo, enquanto perdurarem os motivos d

tl
vt
lw

eito
sn

ner
teseterm n n



a reabititaEao perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos illcitos
previstos nas alfneas "a" a "e" do item 9,2 e nas alfneas "b", e "d" do item 9'3.

cL{UsULA DfcIMA - ALTERAC0ES CoNTRATUAIS - 0 contrato poder6 ser alterado, de acordo com o

disposto no arl 65 da Lei no 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CoNTRATADA ficarA obrigada a aceitar, nas mesmas condigSes

deste contrato, acr6scimos ou supressoes na aquisigao/fornecimento dos bens obieto da presente

licitaqao, de at6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme

preconiza o art. 65, S1e, da Lei Federal ns 8.666/93.

pARAGRA1IO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou supressio poder6 ser realizado sem a devida
motivaEao ou exceder o limite estabelecido no pardgrafo anterior, salvo as supress6es resultantes de

acordo celebrado pelos contratantes.

CLAUSUTA DECIMA PRIMEIRA . RESCISAO.

11.1 - A inexecugao, total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisio, com as consequ6ncias

contratuais e as previstas na Lei Federal n.a 8.666/93.

pARAGRAxo PRIMEIRo - A rescisio poderd ser determinada por ato unilateral e escrito do

CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos t a XII e XVll do art. 78 da Lei Federal n.0 8.666/93.

PARAGRAI'o SEGUND0 - Quando a rescisio ocorrer com base nos Xll a XVII do art. 78 da Lei

Federal n.e 8,666/93, sem que haja culpa da conratada, sera esta ressarcido dos prejulzos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do S 2q do arL 79 do mesmo diploma.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindir, no todo ou em parte, o presente

instrumento, mediante aviso escrito, com antecedoncia mlnima de 30 (trintal dias. Neste caso, a
CONTRATADA perceberS apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a

data da rescisio.

CLAUSULA DfcIMA sEcuNDA- DIsPosICoEs GERAIS, - Para os casos omissos ser6 aplicada a

legislagio que couber, obedecidas as disposig0es previstas na Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

PARAGRAFo PRIMEIRo - o C0NTRATANTE nio responder6 por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados I execugao do presente Contrato.

PARAGRAIO SEGUNDo - 0 presente Contrato nao poder6 ser objeto de subcontratagio, cessdo

ou transfer6ncia, no todo ou em parte.

PARAGRAFO TERCEIRo - Na interpretaEio das disposigoes deste trato e integraqao das

omissdes, desde que compatlveis com os preceitos de Direito Priblico, al6 necessdria invocag6o is
normas prescritas na Lei Federal n.e 8.666/93.

PART1GRAFO QUART0 - 0 CoNTRATADo responde to danos e prejulzos
de caso fortuito ou
io vigente, quando

decorrentes de paralisag6es na execugdo do objeto contratado,
forqa maior, sem que haia culpa do CONTRATADO, apurad
comunicado ao CoNTRATANTE no prazo de 48 (quaren e'o ocorr6ncia, ou ordem
expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRA"FO QUINTO - Ap6s o tOs (d6cimoJ dia d io do obieto contratado, o

io judicial, respondendo o
CONTRATANTE, poderd optar por uma das seguintes alternati
aJ promover a rescisio contratual, independentemente d
CONTRATAD0 pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
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b) exigir a execugeo do Contrato, sem pre,ufzos da cobranga de multa correspondente ao perlodo total

de atraso, respeitado o disposto na legislaglo em vigor.

pARAcRAro SE;{TO - O CONTRATANTE providenciard a publicagio resumida do CONTRATO e

seus ADITAMENTOS, no Di6rio 0ficial do Municlpio, nos termos da legislaqio vigente.

PARAGRAFO SE"rIMO - Slo partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregeo Eletronlco Ns

7S-2o22,bem como as Propostas de Prego da Contratada'

CLr(USULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO - Para dirimir as questoes oriundas deste Contrato, fica

eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Priblica Municipal.

Brumado-BA, 04 de n mbro de 2022.

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. ) c(v\0-
CPF/MF:
RC: 

oaoflnacuin$eesAbrantosRiot
RG 15 701 315-13

cPF 045.138.37$35

CPF,/MF: \: t. Ita.qqS-J-1
RG: Jqye l6a-o?

Vds Carualho

ls!$sd Jun@ . OAESA n'72 909

Sac$ao Mdxo0al de Patgltna
l CFJM

Pe, d ,r n" 38&
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- Quarta-fslra
23 de Novsmbrc de 2022
12-AnoX-No7335 Brumado

Diiirirr OIlcirrl r1,,

MUNICIPfO
Extratos de Contratos

PREFEITURA !IUNICIPAL DE BRUMADO

=z_.,€=.-PREFEITURADE

Bmq"5m&&m@
Educat poro Libedot

ESTADO DA BAIIIA
CNPJ/MF N" 14.105.71Xl000 r -J3

Pruc3 Col. Zeca l,elt, n' 415 - Centro
Cl:Pr 4610M00 - BrumadDBA

EXTRATO DO CONTRATO DE FONNECIMENTO N9 544.2022

C0NTRATO Ne 544-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAI, Dl: SA0DE
CNPJ/MF: 13.7s9.150/0001-25
CONTRATADA: BIOTRADE PRODUI'OS I'ARA I.{BORAT6RIOS I,I'DA
cNPl /MF : 02.7 72.393/000 1 -9 1
Obieto: AquisigSo dc rcagentes e matcriais iaboratoriais com disponibilizaEao de cquipamentos crn
sistema de comodato para atender as nccessidades do Laborat6rio Municipal de Refcroncia
Regional de Brumado Manoel Joaquim dos Santos Carvalho - LACI.:N.
Vlgancia: 12 (doze) meses.
Modalidade de Licitageo: pREGAO l:t,r:TRdNICO N" 75"2022.
Valor global: R$ 2.053.712,00 (Dois milhdes, cinqucnta e tros mil c sctcccntos e doze rcaisj
SEcRETARIA MUNIcIPAt. DE SAIiDE

04.001.10.302.0003.2082.3.3,90.30.00 (Dcspcsa 176) - MANUTT:Ne,{O D0 L CEN
Datar Brumado-Ba,04 de novembro dc 2022.

CERTIFICAQAO DIGITAL: OUZCMENGMJYsMTQ2MDY2RJ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


