
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 083/2020  
PREGÃO ELETRÔNICO N°  00212020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N °  049SJ2o20 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica. 
de direito público, com sede à Rua José Ramos de Anchieta, n'187, Jardim Primavera, na cidade de 
Luís Eduardo Magalhâes.41A, inscrito no CNPJ sob n° 04.214Á19/000105, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RO n° 1167394526 SSP/BA, inscrito no :CPF/MF sob n° 502.80I,809.00, residente e 
dàmiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob no 11101,542/0001-77, com 
sede à Av. Barreiras, Quadra 09 Lote 05, Centro, na cidade de Luis Eduardo Magalhães-BA, neste 
ato representado por seu Secretário Municipal, Sr. FELIPE MORGAM MELHEM, inscrito no CPF 
sob o n° 052.980567-76, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Município, [» 
TACIANA IZABEL COMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA sob o ti0  

63342, residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob n'03.434,444/0001-23, estabelecida à Rua Aymore, 
ti0  560, Térreo, Bairro Renato Gonçalves, na cidade de Barreiras/134, neste ato representada por 
JOSÉ ROBERTO CERQUEIRA WANDERLEY, Sócio Administrador, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 3,556.434-6 SSP/PR, inscrito rio CPF sob n"571.471.089-49, residente e domiciliado 
na cidade de Barreiras/BA, doravante denominada CONTRATADA, para cumprimento do objeto 
abaixo descrito: 



0, 

E BALDE/TAMBORETE. ABERTA NA 
FRENTE, PERMITE TOTAL 
VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO DO 
PARTO, Feita com Poiletileno de Media 
Densidade PE1MD. Facilidade para limpar, 
não possui emendas ou (restas. Aberta na 
frente, permite total visualização do processo 
do parto. Pode ser usado no chão ou sobre a 
cama PPP. Design especial do acento, 
permite total conforto para a parturiente, ao 
mesmo tempo em que o cóccix e ossos da 
bacia ficam livres. Pode ser usado sob o 
chuveiro. Peso aproximado; 3,0 kg 

(banqueta) Laudo da Falcão Baner - aguenta 
1200 ke de turca- 

 

 

Cadeira mocho para parto humanizado. 
Estofamento Com Espuma Espessa: Garante 

Maior Resistência E Proporciona conforto Ao 
PrefissionaL Base Giratória Com Cinco 

Rodízios: Garante Agilidade E Pratícidade 

Na Rotina Clínica Diária Do Profissional, 
Sistema A Gás Para Regulagem De Altura Do 
Assento: Permite Ajuste Anatõmico. Unidade 5 
Superfície 	Giratória, 	Fácil 	Assepsia, 
Capacidade De Carga: 110kg, Largura 
Encosto: 36cnt Altura Encosto: 24em. 
Profundidade Assento: 40cm, Largura 

Assento: 36cm. Altura Máxima Em Relação 
Ao Chão: 48cm. Altura Mínima Em Relação 

4. 

SALUTEM 	ES 480,00 RI; 2.400,00 

1.1/4 x L2Omm com assento e apoio de 
braços estofados. Apoio de braço com 

13 

	

	 Unidade 
regulagem de altura. Material Impermeavel e 
resistente a múltiplas limpezas, Medidas: 

- Arktus; 
Material: madeira padrão eucalipto, da 
espécie Eucalyptus grandis, revestido com 
película selador; Capacidade máxima 

suportada: 140 Kg; Fixado na parede. 

18 Dimensões; 	 Unidade 
Comprimento: 48 cm; Largura: 93 cm; Altura: 
2,38 nç Distância entre parede e espaldar: 
13,5 cm; Distância entre os bastões: 19 cm; 
Espessura das barras: 3,2 cm. Medidas: 48 cm 
X 93 em  2,38 si (Comprimento X Largura X 

22  1  rua niernca eira ineinca ta oricacta em 

Material - 95% Poliéster - 5% Fibra de Vidro. 1 Unidade 1 10 

inoxidável 

SALUTEM RI; 1.140,00 RI; 7.980,00 

AR$CTUS 
	

R$66000 RI; 3.960,00 

VONDER 
	

RI; 15,00 1 RI; 150,00 



de gases com 2 tubos, produto personalizável 
que oferece a capacidade de anexar com 
segurança 2 medidores de vazão ao seu 
liquidificador, 	usando 	um 	bloco 
independente e especifico do aplicativo para 
garantir que ele alio gire ou se mova  
inadvertidamente.  
Pinça de Cheron Fabricada em material de 

32 1 aço Inoxidável cirúrgico. Altura: 1,0 cm, Unidade 20 GOLCRAN R$ 80,00 R$ i,600,00 
Largura : 15  em. profundidade: 25cm 
Saco para hainper. Saco hamper em nylon 
resistente, Dimensões do Saco Hospitalar 

36 
para 	Hamper: 	580mm 	SSOmrn 

Unidade 15 MARINI tU 120,00 tU 1800,00 
(diamefto)Dmmensõen 	do 	H.amper: 
Circunferência: 0,53 cm- Altura: 0,80 cm de 
aa.Caaidade:2litros.  
Suporte para bola de bobath Suporte de 
Parede para Bolas 	Arktus; Material: aço 
carbono 1020 e Nylon, com pintura epóxi; 

37 Tamanhos das bolas suportadas: 	45cm, Unidade 7 ARKTUS tU 84,00 tU 5850 
55cm, 65cm, 75em, 85cm, e 95cm; Dimensões: 
Comprimento: 	71,4cm; 	Largura: 	46,6cm; 

- Altura: 8,7cm.  
Banco de jardim Banco em madeira com 

40 
estrutura de ferro Comprimento: 1.50 m 

Unidade 
. 

6 
TZP- R$550,00 R$3.300,00 

0 	tu Largura: 0.70m. Altura: 	.60 	. Material: MADEIRA 
Madeira de Lei e Ferro Fundido.  _____ 

41 Beliches Madeira maciça comcolchõo Unidade 2 IMBUIA 11$_1.390,00 LIS 2.780,00 
Longarinas Acolchoada de 4 lugares. Com  

44 
base em aço/ferro pintado e assento e . 

Umdade 1 
NOBRE 

LIS 500,00 LIS 500100 
encosto em espuma 	de alta densidade MuVEIS 
revestidos de courvim  
Porta, copos Dispenser redondo pintado em - 
epoxi branco, para copos descartáveis de 

46 água para 200rni. Acon4anha kit com buchas Unidade 2 JSN LIS 31,50 fl 63,00 
e parafusos para fixação na parede. Medidas: 
0 7,5x50 em. 	 __________  
Relógio de parede analógico com ponteiros 
de hora,rnir.utos e segundos. Diúnietro 30,5 

Unidade 6 HERWEC R-5130,00 «5 780,00 
cm, base em alumínio escovado, mecanismo 
fl  alimentado or uma Pilha AA.  
Telefone de 	mesa 	com 	fio, 	botões em 

Unidade 1 INTELBRÂS LIS 75,00 «575,00 

22 No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, pprs, transporte e entrega do objeto, 
bem corno as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamações 
posteriores, consdtuindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 
avpr,tran rnn,nlS. rir. nhofn 

' 
23, Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso lido art 65 da Lei Federal n.°8.666/93, ,.-.-- 

1' 

III 



CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros aiocados 
na segui. te dotação orçamentária: 

ÕRGÃO/UNIDADE: 02.09100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FIAS 
PROJETO/ATIVIDADE 
10,301.051.2047 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.a30.0000000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.9.0.52,00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
41 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 
Nota Fiscal como devido ateste da execução do objeto. 
4.2 A Nota Fiscal deverá ser de estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devjdamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento. 
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretario Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 
MORGAM MELHEM, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n°8.666/93. 
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr. 
EDNARDO DA SILVA DE SOUZA, responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua 
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho e deverão ser entregues no endereço 
determinado pela secretaria solicitante. 
6.2. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) DIAS UTEIS, a contar do 
recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. A critério da Secretaria solicitante, o 
prazo de entrega poderá ser prorrogado. 
6.3. O presente Contrato tem inicio na data de sua assinatura e término em 31 de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 
moldes da legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.10 objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 
Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo ç . 
CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 

mi 



7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 
especificação; 
712 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 
8.10 objeto do presente contrato possui garantia conforme prazos estipulados na descrição de cada 
Item constante na Cláusula Segunda, devendo a CONTRATADA responsabiiizarse por tal. 
obrigação. 
8.2. A CONTRATADA deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem ônus para 
esta Administração, até o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 
descrição apresentada na Proposta de Preços. Não será emitida o correspondente Termo de 
Recebimento do Objeto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9,1, DA CONTRATANTE 
9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as condições 
estipuladas neste Edital. 
912 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
913. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os Deus que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 
insuficientes ou. inadequados; 
913. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 
91.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrato, 
9,1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, talhas ou irregularidades 
constatadas na execução do contrato, para que sejam aduladas as medidas corretivas necessárias. 



'4í 	' q Ou &k" ~c  

e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, 
Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas, durante a 
execução do objeto. 

CLÁUSULA. DÉCIMA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente contrato enseja sua rescisão, com as consequentes 
penalidades contratuais e legais. 
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas no Art. 
78 da Lei Federal ri0  5.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, desde que não cause 
prejuízo a mesma. 
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos 1 a XI do Art. 78 da Lei Federal n°8.666/93 não 
cabe á CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
1,03 O inadixnplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art. 75, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 
10,4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DASMULTAS 
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 
a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
111.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
11,12 Penalidade de multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 
111.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula 
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total d.o contrato; 
11,1.2,2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por 
dia de atraso sobre o valor total da Ordem de :Fornecim ento correspondente, até o limite de 30 
(trinta) dias, após os quais a muita aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 
rescisão contratual; 
11.1.2.3 Atraso na regularização dás itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do item 
questionado, por dia de atraso. 
11.13 Rescisão contratual; 
11.14 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
11.1,5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a 
Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem anterior. 
11.13,1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do interessado será 
de ID (dez) dias da abertura de vista; 
111,6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato; 
11.1,7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 
terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar  eventuais perdas e danos;  

O2O33 
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111.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garantia, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por cento) 
do valor da integralidade da avença. 
111,10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos irustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei 
11111 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência na prática do ato e 
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município, a 
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA 
12.10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.2 Fica eleito o Foro de Luis Eduardo Magalhães para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. 
13.2 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que após lido, 
o subscrevem. 

Luís Eduardo Magalhães/ BA, 06 de Agosto de 2020. 

/1 
Prefeito 	'pa 

1K 	 / 
FELIPE Mdal  MEJ$ÉM 	 ABEL COME NADAL 
Secretário114(m'tçjal Saud adora Geral do M iupto 

*1W 


