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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM EADO, O MUNICIPIO DE VARZEA
BAHIA E, DO OUTRO, A
NOVA
EMPRESA IMAIS SAUDE MATEIRAL
HOSPITALAR LTDA - ME.

O MUNICIPIO DE VARZEA NOVA, ESTADO DA BAHIA, pessoa juridica de direito publico intemo,
inscrito no CNPJ sob o n.° 13.231.006/0001-1 1, localizada a Alameda Manoel Silvestre, BA 426, s/n°,
Varzea Nova - Bahia, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal JOAO HEBERT ARAUJO

DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.° 026.687.315-42 e RG n.° 09.401.829-47, doravante denominados
CONTRATANTE e a empresa MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME, inscritano CNPJ sob
n° 17.406.286/0001-02, situada na ROD. BA 052KM, 354, 910, Terreo - Irece - Bahia, doravante denominado
CONTRATADO, celebram o presente Contrato de Fornecimento, segundo as conduces nas clausulas seguintes:

O presente contrato tern seu respective fundamento e finalidade na consecugao do objeto contratado, descrito abaixo,
constante no Processo Administrative n° 113/2020, regendo-se pelo Artigo. 24 inciso II da Lei Federal n°
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condigoes estabelecidas nas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E CONDIGOES DE EXECU£AO DOS SERVICOS

1.1-Constitui objeto do presente contrato, a contratagao de empresa para a contratagao de

empresa para aquisigao de material hospitalar para o centro de referencia ao pacientes
portadores do COVID-19, devido as agoes emergenciais em combate ao mesmo a qua!
fora declarada vencedora. apos adjudicacao e homologagao pela autoridade competente na
Dispensa de Licitagao n° 046/2020, conforme discriminagao abaixo, e pianilha em aitexo.
Cama hospitalar, cabeceira e peseira em tubos

2

de ago redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em
pintura epoxi. Leito em chapa de ago, centro
fixo e peseira espessura de 0,9 1 mm bitola 20#,
centro movel e cabeceira espessura de 1 ,2 1
mm bitola 18#, perfurado. Articulado por
meio de duas manivelas zincadas, para os
movimentos de Fowler, Semi-Fowler, Flexao
de Pemas e Cardiaco. Pes com rodizios de 3"
de diametro com freio na diagonal. Dimensoes
externas aproximadas: 2,00m comp, x 92 cm
larg. x 62 cm alt. Dimensoes aproximadas do
leito:1,93 m compr. x 88 cm larg. Leito
pintura cinza martelado. Medidas da
embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 Acompanha
par de grades laterais e colchao hospitalar
Escadinha fabricada em Pes tubulares 3/4 em
pintura epoxi com ponteira, Dois Degraus
Revestido em Material Sintetico Anti
Derrapante
Dimensoes externas
aproximadas: * Comprimento: 38cm •
Largura: 37cm • Altura: 41cm • Espessura da
chapa: 0.9 1 mm bitola 20#
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Hamper para roupa suja • Armagao Tubular
em Pintura Epoxi • Saco em Forte Tecido de
Algodao Cru * Pes Providos de Rodizios de
2" • Capacidade Aproximada 150 Litros
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Mesa de Cabeceira Fechada Totalmente em
MDF Cor: Branco
Peso:
23 kg
Detalhes: • Mesa de Cabeceira Construida
Totalmente em MDF com Revestimento BP *
Provida de uma Gaveta e urn Armario com
Prateleira
• Pds Providos de Rodizios de 2"
• Porta com Fecho Atraves de Trava de
Pressao Gaveta e Porta com Puxador
Embutido Dimensoes extemas aproximadas: •
0,45
Comprimento:
cm
Largura: 0,40 cm • Altura: 0.80 m
Suporte de soro Detalhes: • Base em Tubo
Quadrado
com
em
Pintura
Epoxi
• Parte Superior ( HASTE ) Pintura Epoxi com
04 Ganchos Soldados Horizor.talmente
Possuindo Movimento Vertical Feito por Meio
de
Mandril
• Pes Providos de Rodizios Dimensoes
externas aproximadas: • Comprimento:
1.62cm • Largura: 0,37cm Altura: 0,37cm
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Aspirador de secregoes portatil - Capacidade
1,3
do
recipiente:
Litros;
- Dimensao embalagem (AxLxP): 20,5cm x
30,3cm
13,7cm;
x
Comprimento do Cabo de alimentagilo: 1,2
m:
127/220V;
Voltagem:
- Frequencia: 60 Hz; - Potencia: 160VA; 61,5
Ruido:
dBA;
- Vacuo Max: 600 mHg; - Vazao: 20 L/min
(Fluxo
Livre);
Peso:2,5Kg.
Itens
inclusos:
Unidade
de
01
aspiragao;
01
suegao;
tubo
de
01
recipiente;
01
Tampa
do
Recipiente;
01 Conjunto com 3 fdtros de ar;
Extensao;
01
- 01 Manual de Instrugocs.
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Cadeira de banho confeccionada em ago
carbono ideal para uso sanitario e chuveiro:
Assento sanitario removivel, apoio para os
bragos fixos apoio para os pes lixos, freios
bilaterais rodas traseiras aro 06"giratorias com
pneus macigos rodas dianteiras aro 06" com
pneus macigos posicionadas na parte interna
da cadeira, encosto em nylon. Largura do
40
Assento:
cm
cm
Profiindidade
do
Assento:
40
Encosto:
cm
Altura
38
Altura do Assento ao Chao: 50 cm
Comprimento Total da Cadeira: 54 cm
Total
Largura
44
cm
Aberta:
Largura Total
nao fecha
Fechada:
Altura do Chao a Manopla: 93 cm
Cadeira:
Peso
da
8
kg
Capacidade Mdxima de Peso: 85 kg
Altura do Chao ao AP de Brago: 64 cm
Altura do Assento ao AP de Brago: 14 cm
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Autoclave digital camara em ago inox 21 litros
Coletor de pedal capacidade de 60 litros
produzidos em polipropileno de alta
resistencia e design arrojado, sao indicados
para areas intemas e extemas de edificios
comerciais, areas laboratoriais, hospitalares e
e
alimentlcias
ate
residences.
Sua tampa com sistema de abertura e
fechamento atraves de pedal promove a
vedagao do coletor evitando a dispersao de
odores e a entrada de insetos, alem de evitar os
riscos de contaminagao
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VALOR TOTAL R$ 25.782,00(vinte e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais)
1.2. - A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administragao, nas mesmas condigoes e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acrescimos ou supressoes quc se fizer nos servigos de ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato. e a suprcssao resultante de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. 0
e 2.° do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. A forma de execugao sera paga de acordo a execugao dos servigos.
1.4. O objeto deste termo contratual devera ser prestado no prazo maximo de 05 (cinco) dias, apos a expedigao da
Ordem de servigos pela secretaria solicitante.

1.6. Por ocasiao dos servigos, caso seja dctectado que os mesmos nao atendem as especificagoes tecnicas do objeto
licitado. podera a Administragao rcjeita-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTRATADA a
providenciar a sua regularizagao.

r

i

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBR1GACOES DA CONTRATADA
2.1. - A CONTRATADA se obriga a:
a)

Prestar os servigos descritos na Clausula Primeira deste contrato, por uma vigencia de ate 31 de dezenibro
de 2020, no local e tempo requeridos. mediante requisigoes do preposto autorizado;
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b) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuizos causados por
descumprimento, omissoes ou desvios na qualidade tecnica do objeto deste edital;
c)

Nao transferir ou cedcr o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o previo consentimento da
CONTRATANTE;

d)

Nao caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o previo consentimento da
CONTRATANTE;

e)

Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele mantidas, todas
as condigoes de habilitagSo e qualificagdo exigidas na licitagao;

f)

Apresentar durante a execugao do contrato. se solicitado. documentos que comprovem estar cumprindo a
legislagao em vigor quanto as obrigagoes assumidas no presente pregao presencial;

g)

Nao utilizar este contrato, como garantia de qualquer operagao financeira, a exemplo de emprestimos
bancarios ou descontos de duplicatas.

h)

A Prestagao do Servigo desenvolvido de forma regular, planejada e programada, nos moldes da ordem de
servigos expedida pela Prefeitura Municipal.

i)

A proposta tambem devera contemplar os encargos sociais, obrigagoes trabalhistas, fiscais, tributarias,
impostos e demais despesas diretas e indiretas inerentes a boa execugao dos servigos aqui propostos.

PARAGRAFO UNICO - Fica a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execugao do
como dos tributes, obrigagoes trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessarios a execugao do objeto desta Licitagao.

contrato, bem

[
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CLAUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1,

- O CONTRATANTE se obriga a:

I

a)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b)

Efetuar nos prazos indicados. os pagamentos devidos a contratada;

c)

Verificar e aceitar as faturas emitidas pela contratada, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes cases, o prazo suspenso, que somente voltara a fluir apos a apresentagao das novas faturas corretas:

d)

Notificar por escrito, a. contratada, quando da apiicagao de multas previstas neste contrato;

e)

Declarar os maleriais efetivamenle prestados.

CLAUSULA QIIARTA - DO VALOR E OUTRAS CONDUCES

]

IS

4.1. - O valor Estimado Global do presente contrato e estimado em 25.782,00 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta
e dois reais) constante da proposta integrante da licitagao Dispensa de Licitagao n° 046/2020, aceito pela
CONTRATANTE, entendido este como prego justo e suficiente para a total prestagao de servigos, objeto deste
instrumento.

4.2 - O valor total deste contrato sera pago pelo CONTRANTANTE a CONTRATADA de forma parcelada da
seguinte forma; mensalmente, con forme produgao, atraves de credito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo
de ate 10 (dez) dias uteis, contados a partir da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto contratado.

- Nos pregos acordados ja estao inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros,
impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a

§ 1°

implicar no fie! cumprimento deste instrumento.
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§ 2° Quando houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o documento sera imediatamente
devolvido para substituigao e/ou emissao de Nota de Corregao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo nao
sera considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizagao do valor contratual.
§ 3° Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagao da fatura aquela
na qual ocorreu a regularizagao da pendencia por parte da COINTRATADA.
§ 4° O pagamento nao isenta a CONTRATADA da responsabilidade de corregao dos erros e imperfeigoes
porventura apresentados apos a iiberagao.
4.3. - Os pagamentos serao efetuados em ate 10 (dez) dias uteis, apos a protocolizagao da Nota Fiscal/Fatura que
devera ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentagao da fatura o contratado devera estar de
posse, em plena vigencia, da certidao negativa de debito ou positiva com efeito de negativa com a seguridade social e
da certidao de regularidade com o FGTS, sob pena de nao recebimento do pagamento.

|
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CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAM ENTO E REV1SAO DE PRECOS
5.1. O termo contratual podera durante o seu prazo de exccugao, caso ocorra uma das situacoes previstas no art. 65 da
Lei 8.666/93, e em seus incisos e paragrafos, ser alterado. mediante justificativa e autorizagao da autoridade
competente, atraves de termo de aditamento. cujo extrato devera. para ter eficacia, ser publicado em orgao de
imprensa oficial.
5.2. Os reajustamentos de pregos do objeto contratado, quando e se for os casos, serao efetuados e calculados de
acordo com as disposigoes especilicas vigentes, editadas pelo Govemo Federal.
5.3. Ocorrendo reajustamento de pregos, autorizado pela Administragao, os mesmos serao reajustados pela variagao
do porcentual resultante da diferenga do prego fixado para o dia de apresentagao da proposta e o dia da entrada em
vigor do novo prego, aplicando-se sobre o prego proposto.

5.4. A CONTRATADA devera apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.

- A eventual autorizagao do reajuste de prego sera concedida apos a analise tecnica e juridica do
CONTRATANTE, porem somente contemplara a prestaqao de scrviqos realizados a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

5.5.

5.6. - Enquanto eventuais solicitaqocs de reajuste de prefos estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA nao
poderd suspender os serviqos. obras ou prestaqao de serviqos, devendo os pagamentos serem realizados ao preqo
vigente.

5.7. - A CONTRATANTE devera, quando autorizado o reajuste do prego, lavrar Termo Aditivo com os pregos
reajustados e emitir Nota de Empenho complementar, inclusive para cobertura das diferengas devidas, sem juros e
corregao monetaria. em relagao aos servigos, obras ou prestagao de servigos realizados apos o protocolo do pedido
de reajuste.

r

_CLAUSULA SEXTA

-

j

DA PUBLIC ACAO E VINCULAC-AO

6.1-0 presenle Contrato sera publicado, por extrato, no Mural das Dependencias Publicas Municipals e em Diario
Oficial no prazo maximo de vinle (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.

-

Este contrato flea vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei n° 8.666/93, e suas
alteragdes posteriores, como tambem, a Dispensa de Licitagao n° 046/2020.

6.2

[

]

CLAUSULA SETIMA - DA CESSAO, TRANSFERENCE OU SUBCONTRATACAO

—
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7.1. - 0 presente contrato nSo podera ser objeto de cessao, transferencia cm subcontrataqSo, no todo ou em parte, sem
previa e expressa autorizaÿao do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.

[
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CLAUSULA OITAVA- DA VIGENCIA CONTRATUAL
8.1. - A vigencia deste Contrato sera ate o aia 31 de dezembro de 2020. a partir da data de assinatura, podendo,
entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.

L

CLAUSULA NONA - ALOCACAO DE RECURSOS

9.1. - As despesas decorrentes do presente contrato correrao por conta da seguinte dotaqao orgamentaria:

| PROJETO ATIV,„ADE

UNtDADE CESTORA
03.01.01 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE

2328
ENFRENTAMENTO
EMERGENCI A-COVID-19

DE

FONTE

33903000 - MATERIAL DE
CONSUMO

DA

44905200
EQUIPAMENTO
MATERIAL
PERMANENTE

09
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CLAUSULA BECIMA - DA RESOSAO CONTRATU AL

□

10.1. - Este contrato podera ser reseindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo
legal, e sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer indenizafao, nas seguintes hipoteses:

:»

a)

Inadimplemento pela CONTRATADA de quaisquer das clausulas e condtes aqui estabelecidas;

b)

Atraso no cumprimento das “ordens de prestaijao de servifos”;

c)

Superveniencia de incapacidade financeira da CONTRATADA devidamente comprovada;

d)

Falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial, ou concordata da CONTRATADA. requeridas ou decretadas;

e)

Cessao total ou parcial deste contrato e dos creditos dele decorrentes, sem previa e escrita autorizafao do
CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Reseindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a CONTRATADA tera direito,
apenas, ao pagamento, dos servi?os efetivamente prestados e aceitos.
;
!

—

f
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PARAGRAFO SEGUNDO Ficard o presente contrato reseindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou
interpelagao judicial ou extrajudicial, e sem prcjulzo das sanÿoes cabiveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da
lei n.° 8.666/93, alterada pela lei n.° 8.883/94.
10.2. Nas hipoteses de rescisao com base nos incisos 1 a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, nao cabe a CONTRATADA
direito a qualquer indenizaijao.

L

CLAUSULA PEC1MA PR1MEIRA - DAS RESPONSABILIDADES

_I

1 LI. -- A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execupao do presente contrato. bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentafao de sua proposta,
os tributos, contributes ftscais, para-fiscais. emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a

—
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compra do material, nao cabendo quaisquer reivindicagoes devidas a erros nessa avaliagao, para efeito de solicitar
revisao de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA respondent por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisagoes na execugilo do servigo, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior. sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagao vigente. quando comunicados a CONTRATANTE
no prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributes, encargos,
emolumentos, contribuigoes fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serao
imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

j

CLAUSULA DEC1MA SF.G1NDA - DAS PENALIDADES
12.1. - A adjudicataria CONTRATADA sujeitar-se-a, no caso de inadimplemento de suas obrigagSes, as seguintes
sangoes, graduadas conlorme a gravidade da infragao, sem prejuizo de sangoes civis e criminals, se for o caso, de
acordo com a Lei 8.666/93, em sua atual redagao, apurado em processo administrative, garantido a ampla defesa e o
contraditorio constitucional:
t, s
a) Advertencia, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b)

Multa de 0,20% (vinte decimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ate o
trigesimo dia, ou nos prazos parciais das Ordens de Servigos, limitadas a 20% do valor da fatura;

c)

Multa de 0,40% (quarenta decimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30
(trinta) dias, limitadas a 20% do valor da fatura;

d)

Multa de ate 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato. A
multa dobrara a cada caso de reincidencia, nao podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato,
sem prejuizos da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisao contratual;

e)

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea anterior.

f)

O valor de cada multa sera atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de pregos vigente
no mes em que cessar o motivo que lhe deu origem.

g)

As multas previstas na alinea “b” poderao, a criterio da Administragao, serem aplicadas isoladas ou
conjuntamente com outras sangoes, a depender do grau da infragao cometida pelo adjudicatario.

h)

Quando aplicadas, as multas deverao ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
ou serem deduzidas do valor correspondente ao valor do prestagao de servigos, apos previo processo
administrative, garantida a ampla defesa e o contraditorio ou, ainda, cobradas judicialmente, a criterio da
Prefeitura Municipal de Varzea Nova - Bahia.

i)

Os danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da notifieagao administrativa a contratada, sob pena de multa.

j)

Esgotados todos os prazos de execugao do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, a contratada ficara automaticamente impedida de participar de novas licitagoes enquanto nao
ressarcir os danos causados a Administragao Publica Municipal ou cumprir a obrigagao antes assumida,
sem prejuizo de outras penalidades.

12.2. - A penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica sera de
competencia do Prefeito Municipal de Varzea Nova - Bahia, as demais penalidades serao de competencia do(s)
Secretario(s) solicitantes, no caso em aprego o Secretario Municipal de Administragao e Planejamento.
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12.3. O CONTRATADO respondent por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugao do
prestagao de servigos do objeto contratado, salvo na ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, sem que haja culpa do
CONTRATADO. apurados na forma da legislagao vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrencia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
§ 1°. Apos o 10° (decimo) dia de paralisagao do prestagao de servigos do objeto contratado, o CONTRATANTE,
podera optar por uma das seguintes altemativas:

•

Promover a rescisdo contratual, independentemente de interpelagao judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisdo;

•

Exigir a execugao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total de
atraso, respeitado o disposto na legislagao em vigor;

_

__
pi

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

- As partes elegem. com

renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Jacobina, Estado da
para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a
qualquer titulo.
11.1.

Bahia,

E. por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para uma so
finalidade, aftm de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.

Varzea Nova - Bahia, 04 de setembro de 2020.
V

JOAO HEBERT ARAUJO DA SILVA
PREFE1TO MUNICIPAL

CONTRATANTE
/

)

MA1S SAUDE MATERIAL HOSPlf ALAR LTDA ME
CONTRATADA
Testemunhas:
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Varzea Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA

DISPENSA DE LICITACAO N°. 046/2020
OBJETO: AQUISIQAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE
REFERENCIA PARA ATENDIMENTO AOSPACIENTES COM SINTOMAS
RESPIRATORIOS E PORTADORES DO COVID-19, DEVIDO AS AQOES
EMERGENClAIS EM COMBATE AO MESMO.

I

CONTRATADO: MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA NOVA - BA

FUNDAMENTA£AO LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteragoes posteriores.
VALOR DA DISPENSA: R$ 25.782,00(vinte e cinco mil setecientos e oitenta e dois
reais).

Varzea Nova - BA, 04 de Setembro de 2020.
Leonardo Rocha Araujo
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de n° 098/2020 de natureza temporaria, firmado com a empresa MAIS
ME, irscrita no CNPJ
SAUDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
1 7.406.286/0001-02,em 04 de Setembro de 2020, com prazo do vigencia ate 31 de
Dezembro de 2020, no valor global de R$ 25.782,00 (vinte e citico mil setecentos e
oitenta e dois reaisj.Cujo objeto e aquisigao de material hospitdar para o Centro de
Referencia para atendimento aospacientes com sintomas respiratorios e portadores do
COVID-19, devido as agoes emergenciais em combate ao mesmo.

CERTIFICAQAO DIGITAL: 3BP5A0CT33OJ7FQEYBBZZA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ehte.
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