
MACAEJ4ÂES 

DISPENSA 

PROCESSO ADMINI5 

CONTRATO 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE LUIS E 
público, inscrito no CNPJ sob o n° 04.214,419/0001 
cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste ah 
ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresái 
Identidade RG sob n° 11.673.945-26 SSP/BA, insc 
domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
Barreiras, quadra 09, lote 05, Centro, na cidad 
representado por seu Secretário Municipal de Saúci 
portador da Carteira de Identidade RG sob o 
052,980.567-76, residente e domiciliado nesta cidad 
do Município, Dra. TACIANA IZABEL COMES NADAL, 
sob n° 63.542, doravante denominados CONTRATJ 
TERAPIA INTENSIVA DE BARREIRAS LTDA, Inscrita no C 
Rua Guafalojara, ri 0  203, Baifto Vila Dulce, na cida 
RENATO DE ALMEIDA SANTOS SILVA, brasileiro, 
identidade n° 3.762.622 SSP/GO, inscrito no CPF 
cidade de Goiânia/GO, e pelo Sr. BRUNO AQUII 
portador da Cédula de identidade n° 9901.649, 
Palmas/TO, denominada CONTRATADA, tem entrE 
condições adiante estipuladas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente contrato tem como objeto Con 
demanda, para prestar serviços de gerenciamento 
humanos, materiais, equipamentos, medicamentos 

para pacientes diagnosticados com COVID-19. 
1.2 Detalhamento do Objeto da Contratação: 
contratação de 10 (dei) leitos de LJTI Adulto; des' 
àqueles acometidos pelo CQVID-19. 
1,3 A Contratação será feita por meio de diárias d 
utilizada, conforme especificação.abaixo: 

071/2020 
ATIVO N° 752/2020 
077/2020 

UARDO MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito 
5, com sede à Av. Barreiras, n° 825, Centro, na 
representado por seu Prefeito, Exmo, Sr. OZIEL 

e agropecuarista, portador do Carteira de 
to no CPF sob n° 502.801.809-00, .'residente e 
E SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, pessoa 

n° 11.101.542/0001-17, com sede à Avenida 
de Luís Eduardo Magalhães - BA, neste ato 
Sr. FELIPE MORGAM MELHLEM, brasileiro, casado, 
10,575.784-3 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 
assistidos juridicamente pela Procuradora Geral 

)rasileira, casada, advogada inscrita na OAB/BA 
4TES, e de outro lado, a empresa INSTITUTO DE 
IPJ sob o n° 31.255.20910001-20, estabelecida na 

de Barreira/BA, neste ato representada por Sr. 
vorciado, contador, portador da Cédula de 
3 n° 908.345.001-59, residente e domiciliado na 
) MONTEIRO, brasileiro,, casado, administrador, 
31-00, residente e dorhiciliado na cidade de 
si, justo e acordado, mediante os cláusulas e 

emergencial de Pessoa Jurídica, sob 

administrativo, fornecimento de recursos 
Ds farmacêuticos, para terapia, intensiva 

presente instrumento destina-se à regular a 
ados para pacientes do SUS, exclusivamente, 

internação, mediante demanda efetivamente 

fl 	LOCAL DE QUANTIDADE 
HORÁRIO/PERÍODO 

VÃ1.ORES 
EXECUÇÃO ESTIMADA 

, 
UNITÁRIOS 

centro Hospitalar de 
900 diárias 24 horas R$ 2.700,00 L 	Earreiras-CHB 

1.4 Compreende-se no objeto da contratação o fc 
ao atendimento dos pacientes, incluindo os insumo! 

e venosa, atendimento fisioterapêutico e demais 
ventura sejam necessários, bem como a realização 
(raio-x) para o tratamento de todos os pacien 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - 
CM': 47850-000. 'ftL: 

necimento de toda a mão de obra necessária 
(matérias e medicamentos), gasometria arterial 
)rocedimentos de apoio diagnostico que; por 

e exames básicos, laboratoriais e por imagem 
s da UTI, EXCETO exames dlpssonãncia, 

/fl 

dim Primavera, Luís EduardoWja1h4es - BA 
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Ultrassonografia, Ecocardiograma e Tomografia 
responsabilidade da Contratante. 
1.5 Os materiais e equipamentos utilizados, naclon 
à ANVISA, de acordo com a legislação vigente, d 
1.6 Cada leito de UTI Adulto deve possuir, no mínirr 

1.6.1 cama hospitalar com ajuste de posição grc 
1.62 equipamento para ressuscitação manual 
máscara facial: 01 (um) por leito, com reserva or 
I.6.3 estetoscópio; 
1.6.4 conjunto para nebul'ização; 
1.6.5 quatro equipamentos para infusão contínt. 
com  reserva operacional de 01 (um) equipamen 
1.6.6 fita métrica; 
1.6.7 equipamentos e materiais que permitam rr 

a) frequência respiratório; 
b) oximetria de pulso; 
c) frequência cardíaca; 
d) cardioscopia; 
e) temperatura; 
f) pressão arterial não-invasiva. 

1.7 Cada leito de UTI Adulto deve dispor, ainda, no  
1.7.1 Materiais para punção lombar; 
1.7.2 Materiais para drenagem liquóiica em sister 
1.7.3 Oftalmoscópio; 
1.7.4 Otoscópid; 
1.7.5 Negatoscópio; 
1.7.6 Máscara facial que permite diferente conc 
(dois) leitos; 
1.7.7 Materiais para aspiração traqueal em sisten 
1.7.8 Aspirador a vácuo portátil; 
1.7.9 Equipamento para mensurar pressão 
("cuffônetro"); 
1.7. ]0 VentIl'3metro portátil 
1.7.11 Capnórafo: 01 (um) para cada 10 (dez) k 
1.7.12 Ventilador pulmonar mecânico microproc 
reserva operacional de 01 (um) equipamento pc 
mínimo 02 (dois) circuitos completos; 
1.7.13 Equipamento para ventilação pulmonar 
(dez) leitos, quando o ventilador pulmonar mec 
realizar a modalidade de ventilação não invasiv( 
1,7.14 Materiais de interface facial para ventilaç 
cada 05 (cinco) leitos; 
1,7, 15 Materiais para drenagem torácica em siste 

Rua José Rarios de Anchieta, 187 - 
CEP 47850.000, TEL: 

mes complementares), os quais serão de 

ou importados, devem estar regularizados junto 
?rido estar íntegros, limpos e prontos para uso. 
os seguintes equipamentos e materiais: 

e rodízios; 
tipo balão auto-inflável, com reservatórios e 
cional de 01 (um) para cada 02 (dois) leitos; 

e controlada de fluidos ("bomba de infusão) 
para cada 03 (três) leitos; 

contínua de: 

de: 

fechado; 

de Qxigêncio:01 (umao para cada 02 

aberto e fechado; 

balonete de tubo/cânula endotraqueal 

ado: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, com 
cada 05 (cinco) leitos, devendo dispor de, no 

nica não invasiva: 01 (um) para cada 10 
microprocessado não possuir recursos para 

pulmonar não invasiva 01 (um) conjunto para 

ifechado; 
 

tm Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 
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1.7.16 Materiais para trciqueostomia; 
1.717 Foco cirúrgica portátil; 
1.7.18 Materiais para acesso venoso profundo; 
1,719 Materiais para flebotomia; 
1.7.20 Materiais para monitorização do pressão venosa central; 
1.7.21 Materiais e equipamentos para monito izaçõo de pressão arterial invasiva: 01 (um) 
equipamento para cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para 
cada 10 (dez) leitos; 
1.7.22 Materiais para punção pericárdica; 
1.7.23 Monitor de débito cardíaco; 
1.7.24 Eletrocardiógrama portátil: 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos; 
1.7.25 Kit ('carrinho") contendo medicamentos e materiais para atendimento às emergências: 01 
(um) para cada 05 (cinco)leitos ou fração; 
1.7.26 Equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos; 
1.7.27 Marcapasso cardíaco témporário, eletrodo e gerador: 01 (um) equipamento para cada 10 
(dez) leitos; 
1.7.28 Equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01 (um) 
para cada 05 (cinco) leitos: 
1 .7.29 Matériais para curativos; 
1730 Materiais para cateterismo vesical de demora em sistema fechado; 
1.7.31 Dispositivo para elevar, transpor e pesar o p  ciente; 
1.7.32 Poltrona com revestimento impermeável, destinada à-assistência aos pacientes: 01 (umao 
para cada 05 (cinco) leitos ou fração; 
1.7.33 Maca para transporte, com grades later is, suporte para soluções parenterais e suporte 
paro cilindro de oxigênio: 01 (uma) para cada 10 i dez) leitos ou fração; 
1.7.34 Equipamentos para monitorização contínua de múltiplos parâmetros (oximetria de pulso, 
pressão arterial não-invasiva; cardioscopia; frequência ência respiratória) específicos para ,  transporte, 
com bateria: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração; 
1.7.35 Ventilador mecânico específico para transporte de pacientes com COVID-19, com bateria: 
01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração; 	 - 	 - 
1736 Kit ("maleta") para acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo 
medicamentos e materiais para atendimento às mergências: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos 
ou fração; 	 - 
1.7.37 Cilindro transportável do oxigênio; 
1.7.38 Relógio e calendários posicionados de form a permitir visualização em todos os leitos; 
1 .7.39 Refrigerador, com temperatura interna de 02 a 08 °C, de uso exclusivo para guarda de 
medicamentos, com moniforização e registro de t mperatura. 	- 	- 	- 	- 

1.8 Sendo necessário, os equipamentos e/ou ma 
substituídos, desde que tenham comprovada sua 
regularizados pela ANVISA.- 
1.9 Os kits para atendimento às emergências, referic 
mínimo; ressuscitador manual com reservatório, cc 
endotraquelas, fixadores de tubo endotraqueal, cá ,  

Rua José Ramos deAnchieta, 187 
CE: 47850-000, TEL: 

ais descritos nos itens 1.6 e 1 ,7 -podem ser 
cácia propedêutica e terapêutica e sejam 

nos subitens 1.7.25 e 1.7.36, devem conter, no 
e lâminas de ladngoscópio, tubos/cânulas 4'! 

s de Guedel e fio gula estéril 

m Primavera, Luís Eduardo Magalhães - FÃ 
7713628-9000 
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MACALI4ÂOS 
ESTAPO 

CF'!PJ 04.21' 

110 Quando da necessidade de permanência físic no Hospital em regime de plantão, para o 

cumprimento do objeto desse contrato, a Contratant' deverá fornecer ambiente de descanso para 

os profissionais, Incluindo sola de estare repouso com rheiro e área para alimentaçao, 

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PA( 

2.1 O valor total estimado da contratação é de R$ 2 30.000,00 (dois milhões, quatrocentos e trinta 
mil reais), realizado conforme demanda, como base o valor unitária da diária por Leito de UTI no 

valor de R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais). 
2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesc ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administr< ção, frete, seguro e outros necessários ao 
comprimento integral do objeto do contratação. 
2.3 O valor acima é meramente estimativo, de formc que os pagamentos devidos à CONTRATADA 
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamen prestados. 

	

Parágrafo Primeiro: O pagamento dos serviços será 
	

do em 30 (trinta) dias após ci emissão da 

	

Nota Fiscal (Pessoa Jurídica), que devtá conter até 
	

de conformidade assinado pelo Secretário 

	

Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães ou 
	:o Responsável, e ainda, constar em local 

de fácil visualização, a indicdção do n° da Nota de 

Parágrafo Segundo: Quando houver erro, de qualquei natureza, na emissão da NotaFiscal/Fatura, o 
documento será devolvido imediatamente para subktituição e/ou emissão de Nela de Correção. 

Es 
1 

se intervalo de tempo hãô será considerado para efeito de qualquer reajuste e/ou atualização 

monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
O prazo de vigência do presente contrato é até o 
sua assinatura, prorrogável por períodos suce 

enfrentamento dos efeitos da situação de er 
internacional, declarada por meio da Portaria n° 1 

Saúde. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS F!NACEIROS 
As despesas com a contratação, para a execução 
constantes do orçamento do órgão requisitante, pri 

ORGÃO/UNIDADE: 02.09.100 - FUNDO MUNICIPAL DE 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.301.0512054 GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS 
FONTE DE RECURSO 02- SAÚDE - 15% 
PROJETO/ATIVIDADE: 
10.302.051.2044 - GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA 
FONTE DE RECURSO: 14-SUS 
ELEMENTO PE DESPESA: 
3.3.9,0.39.00,00000000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - 
CEP 47850.000. TEL: 

27 de Dezembro de 2020, a partir da data de 
s, enquanto perdurar a necessidade de 

jência de saúde pública de importância 
de 03 de Fevereiro de 2020, do Ministério da 

objeto licitado, correrão à conta dos recursos 
mente indicado a saber 

-FMS 

SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS -15% 

AMB. E HOSPITLAR 

DA JURIDIC. 7/ 'T . 
Primavera, Luís Eduardo Magalhães - BA 

3628-9000 
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CLÁUSULA QUINTA -DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O Regime de execução dos serviços será de Ei 

	
a por Preço Unitário. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Contrato por determinação Jegai, obriga-se a: 

a. 	responsabilizar-se integralmente por todos os compromissos cissumiçios neste Contrato; 

b 	arcar com todo e qualquer dano ou pte;ufzo  de qualquer natureza causados ao 

CONTRATANTE e/ou a terceiros, pôr sua culpa oU em consequência de erros, imperícia ou 

imprudência, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços 

contratados; 

C. 	 zelar pelo boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os 
meios ao seu alcance, o ampla ação fiscalizadora dosiprepostos designados pelo 
d. 	CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigência que lhe forem 

solicitadas; 
e. 	Efetuar pontualmepte,o pagamento de todl 
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execuç 
f. 	Presente Contrato, inclusive as obrigações 
empregados; 

g. 	Manter, durante toda a execução doCon 
assumidas, Iodos as condições de habilitação e q 

Contrato; 
h. 	Prestar os serviços acima em alta qualidade 

aqui convencionadas, responsabilizando-se integralmc 
Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos  

contrato. 
Para grato Primeiro: A Contratada em sua proposta d€ 
alguns medicamentos constantes no Anexo da sua 
Contratante emprestasse esses medicamentos. 
Pciwgrafo Segundo: A contratada se compromete 

90(noventa) dias a contar da entrega dos medicame 
será correspondente ao total dos medicamentos fori 
sendo que para fins de parametrização do custo, 

aquisição dos medicamento. 

Paragrafo Terceiro: Caso não ocorra o previsto no parc 

valor correspondente ao descumprimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATAI% 
A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste 
a. publicar o resumo do Contrato e dos adi 

Federal n°8.666/93; 
b 	transmitir a CONTRATADAos informações n 
C. 	- designar prepostõs para proceder ao a 
prestado, objeto do presente Contrato, com compeh 

Rua José Ramos deAnchieta, 187 - 
CEP; 47850-000. TEU, 

s as taxas e impostos que incidam ou venham 

o do objeto do 
ociais, prvidénciárias e trabalhistas dos seus 

ito, em compatibilidade com as obrigações 
ilificação exigidas para d assinatura deste 

padrão, nos prazos e segundo as condições 

te pelos serviços executados; 
as obrigações assumias por força deste 

preço arguiu sobre a dificuldade-em adquirir 

oposta, em decorrência disso propôs que a 

a restituir os cofres públicos no prazo de 

tos, por meio de DAM, o valor a ser .restituído 
?cidos a cada período de 90(noventa) dias, 
-verão ser apresentadas asnptas fiscais de 

segundo poderá a Contratante glosar o 

ontrato por determinaçãpJegal ,  obriga-se a 

mentos no Imprensa Oficial, conforme a Lei 

;árias a prestação do serviço; 
pqnhqrnento e à fis.cçlização do serviço 

paro atestara efetivo serviço, bem como 

Primavera, Luís EdualtMagalháes - BAO 
3628-9000 
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PPEFUITURA MUNICIPAL DE LVIS PIJAIDQ M40AU1ÂE 
ESTADO j)A 4F1iA 

CNI-Of 04,21'. 419/ 001i05  

anotar, ern registro próprio, as falhas detectadas e cómunicar a CONTRATADA os ocorrências de 
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 	 / 
d. 	efetuar, nos prazos previstos neste Contr to, o pagamento devido a CONTRATADA 
oriundos do serviço prestado; 
e 	verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente 
começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificadg, ou da Nota de 
Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do valor 
contratual. - - 

Paragrafo único: A Contratante se compromete a emprestar a Contratada os medicamentos 
constantes no Anexo da Proposta que estiverem em fplta e forem necessários paro o cumprimento 
do objeto. 

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial do presente contrato, € 
artigos 77 à 79 da Lei Federal n°8.666/93, ficando des 
da Administração previstos nestes artigos. 
Parágrafo Único: Será assegurada aparte que tiver 
ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO 
A presente contratação não gerará entre a CO 
principalmente, de caráter emp'regatícic. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
A CONTRATADA será penalizada com multa equival€ 
quando der causo à rescisão contratual. 

§ 1 0  - O atraso injustificado na execução do c 
penalidades, garantido o defesa prévia: 
d) Multa de 1% (um por dento) do valor do contrc 
execução de cronograma de serviços; 
b) Suspensão temporária de licitar com a CONTRATA 
C) Declaração de inidoneidade 

§ 20  - As sanções estabelecidas neste contrato não 
civil e criminal que seu ato ensejar. 

ja a- sua rescisão, na forma estipulada nos 
já reconhecido pelo contratado os direitos 

dado motivo à - rescisão, o contraditório e a 

\TANTE, e a CONTRATADA qualquer vínculo, 

a 10%. (dez por cento) do valor do contrato, 

sujeitará a CONTRATADA às seguintes 

por dia de atraso ria entrega dos bens. ou 

atendido o prazo máximo legal; 

o CONTRATADA das responsabilidades 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
O Sr. Ednardo do Silva de Souza matrícula 10152 car Coordenador II, é responsável pelos contratos, 
designado pelo Secretário de Saúde Felipe Meibem Mprgan. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PORO 

	

As pari es elegem o foro da Comarca de Luís Ed i. 
	Magalhães para dirimir quaisquer dúvidas qu 

	

por ventura persistirem, após esgotarem todas as 
	

tivas de:-cQmposição amigável. q 

	

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - 	.im Primavera, Luis Eduardo Magalhães - BA 

	

CEP: 47850-000. TEL: 
	

1177) 3628-9000 



\S .DU4 J a 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos. 

Luís 	, duardoMQffalhões - BA, 27 cie Julho de 2020 

1
4 

Prefeito 

1 

FELIPE MORGM MELHEM 
,retáriyu i ipaldo Saúde 

1 /c 

' INSTITUTO DE TERAPIA 

Testemunhas: 

Nome: wosuO  

CPF: O 	BbS 2- 

Rua José Ramos de Anchieta, 187 - 
CEP: 47*50-000. TEL: 

	

TACIANA IZ 	OMES NADAL 

Procurad a Geral 

NSI A DE BARREIRAS LTDA 
ata da 

Nome: 	~ ~ 61~9 

trdin Primavera, Luís Eduardo Magalhães BA 
fl4771 3628-9000 


