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PROCESSOADMINISTRATIVO N° 055/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°40/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE "OIIGÊNIO MEDICINAL" - N° 62/11

•CONTRATO VINCULADO AO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE lUlU CNP1:
10.540.906/0001-52; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal e a
Secretária Municipal de Saúde, denominado
simplesmente de Contratante, e de outro
lado a pessoal jurídica MARCOS ANTONIO
IJ-\DEIA BARROS - ME - CNPl
.... 384.954/0001-10.
C~lebramo Pacto Para fornecimento de
equipamentos de informática. PROe.
ADM055/2017 - DISP. Ue. 040/2017.

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUlU, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o n° 10.540.906/0001-
52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GÓES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07 SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de IUIU/BA, e pela Secretária de Saúde, a Sra. Osana Malheiros Vilas Boas,
portadora do RG 02.077.730-25 (SSP/BA), e CPF/MFsob o nO247.667.985-20, residente e
domiciliado na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
pessoa jurídica MARCOS ANTONIO LADEIA BARROS - ME, inscrito no CNPl sob N°
09.384.954/0001-10, localiza na Rua Barão de Macaúbas, n° 419 - Vomita Mel -
GuanambijBA, representada pelo Sr. Marcos Antonio ladeia Barros, portador do RG
02.226.694-11 SSP/BA, inscrita no CPF/MF nO 365.173.305-00, residente e domiciliado na
cidade de Guanambi-BA, a seguir denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o
presente contrato, na forma e condiçõesque se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OB1ETO

O presente Contrato serve a Aquisição de OXIGÊNIO E EQUIPAMENTOS para o
Hospital Municipal Edvaldo Pereira Magalhães, Orgão Pertecentes a Secretaria de
Saúde, conforme detalhamento dos ítens no ANEXO I - Planilha de Quantitativos e
Valores que integrará este instrumento.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A Execuçãodo presente Contrato será em conformidade com todas as condições requisitadas
inicialmente, conforme descrito na Cláusula Primeira - Objeto. A inexecução parcial ou
total e os casos omissos deste contrato, oriundos do ProcessoAdministrativo de Licitação nO
055/2017 - Dispensade LicitaçãonO040/2017, serão tratados baseando-sena Lei 8.666/93 e
suas alterações.

cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá vigência a partir da sua data de assinatura, ou seja,
24/03/2017 e findando em 20/09/2017, não podendo ser prorrogado uma vez que~s
trata de entrega de produtos de forma imediata. /?t
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cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 7.836,24 (sete mil e oitocentos e trinta e
seis reais e vinte e quatro centavos), onde o pagamento efetivar-se-á em conformidade
com a emissão da Nota Fiscal e após a entrega dos produtos, pago exclusivamente
a contratada. Os produtos serão atestados pelo Setor responsável através de seu
representante. A municipalidadeterá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da expedição da nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal será suspensa
até que o contratado tome as providências necessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadasno Orçamento Municipalvigente, ou seja Exercício2017:

DOTACÃO VIGENTE EM 2017:
02.80.1134/44.90.52.00 - Fonte 02
02.80.2005/33.90.30.00 - Fonte 14
02.80.2007/33.90.30.00 - Fonte 02 15%
02.80.2074/33.90.30.00 - Fonte 14
02.80.2300/33.90.30.00 - MAC

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES DAS PARTESCONTRATANTES
6.1 -DO CONTRATADO:

6.1.1- A CONTRATADAentregará os equipamentos conforme a cláusula primeira obedecendo
a cada subitem;

6.1.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles não
se vinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nem mesmoao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.4 - A CONTRATADAobriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a qualidade
dos equipamentos, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se destinam,
inclusive manter garantia dos equipamentos objeto deste contrato pela loja no período de
03(três) meses,e garantias suplementares em conformidade com normas do fabricante;

6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer anormalidade que
interfira na entrega dos equipamentos, inclusive indicado os problemas ocorridos;

6.1.6 - Reconheceros direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; .,

---------------------------------------------~--------------
Setor de Licitações e Contratos ~
CTR 062/2017 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de lUlU CNPJ 10.540.906/0
Pacto - Vigência 24/03/2017 à 20/09/2017



..()

PROC.ADM 055 2017 - DISP. LICITA ÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE lUlU
ESTADODABAHIA I~~=-:~E-mail: pmiuiugp@hotmail.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

CTR 064'l'1o.1;u:.:.;-
6.1.7 - A CONTRATADAobriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na fase inicial do contrato.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagarconforme estabelecido na CláusulaQuarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;

6.2.2. Dar ciência a CONTRATADArelativo as falhas no equipamento durante o período de
garantia da loja.

6.2.3. Verificar e aceitar as Notas Fiscaisemitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando
inexatas, ou que venham desacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;

6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito ao CONTRATADOinformações que visem esclarecer
as configurações dos equipamentos entregues, bem como seus manuais.

6.2.5. A execução deste contrato será acompanhadae fiscalizada pela Secretaria Municipal
de Saúde, pelo servidor designado, Dilson Pereira Montalvão Júnior para acompanhar e
fiscalizar a execuçãodeste instrumento.

6.2.6. Poderáa fiscalizaçãoordenar a suspensãototal ou parcial a entrega dos equipamentos,
caso não sejam atendidas conforme o objeto deste instrumento firmado abaixo, sem prejuízo
de outras sançõesque possamse aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
7.1 O recebimento dos equipamentos pela CONTRATANTE, se dará após a entrega dos
mesmosjuntamente com nota fiscal eletrônica emitida pela contratada.

cLÁUSULA OITAVA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO

8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, conforme artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulascontratuais, especificações
ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa comprovar a
impossibilidadedos equipamentos contratados, nos prazose condiçõesestipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado para entrega dos equipamentos;

8.1.4 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporaçãosem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.5 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
CONTRATANTE,bem como dos seus superiores;
8.1.6 - O cometimento reiterado de faltas na execuçãodeste contrato, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.2 - A rescisãocontratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,nos casos acima,/"~~~~~~~~~~~~:~~~i.~~~~.~~~~~~~~~~,~.~~~~~~~~:~~~~~~.:ó~~~~,~f}F~~~~O~~~~
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8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisãoamigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovadosque houver sofrido, tendo direito a:
a) Pagamentosdevidos despesasem função de deslocamentos,e outros;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.

cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessáriopor conveniência da Administração, respeitados os limites legais
e os direitos asseguradosa CONTRATADA;
9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensade licitação e a Propostade Preçosda CONTRATADA;

9.3- Não será permitidos ao CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub
rogar este Contrato;
9.4 - Este contrato é regido pela Lei nO.8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.

CLAUSULA DÉCIMA- FORO

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Carinhanha do Estado da Bahia para dirimi
omissos deste contrato. E por estarem justas e contratadas, assinam p
02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemu as,

DE IUIU/BA
BOSA DE GÓES
CONTRATANTE~-, ~

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ruru
OSANA MALHEIROS VILAS BOAS - SEC. SAÚDE

C TRATANTE
1-16 '

Dilsofl PereiraMontalvão

2 - ----1-\ /_~&~-~lé..::=t\...'?)-.-L-· _
EMênia Donato de Barros - CPF:595.662.565-15
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ANEXO I - QUANTITATIVOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. V.UNIT. V. TOTAL
1 Oxigênio gasoso10 m2 Recarga Cii. 12 R$ 232,80 R$ 2.793,60
2 Oxigênio gasoso1 m3 Recarga Cii'" 12 R$ 146,47 R$ 1.757,64

Cilindro de Aço para oxigênio 1m3

3 Aquisição Cil 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Regulador de Pressãopara Oxigênio

4 Medicinal Um 4 R$ 280,00 R$ 1.120,00
5 Oxigênio gasoso3 m3 (Samu)Recarga Cil 5 R$ 153,00 R$ 765,00

VAL9.BTOTAL R$ 7.836,24

ValorTotal:R$7.836,24(selemiloitocentose trintae seis reaise vi e e ~;i0s .

~ de arço ~17.
"L.L _

7 I
Reinardo Barb<lsa1Je Góes - frefeito Municipal

Rua Bafio de Macaúbas, 419 • Vomitamel
LCEP 46430·000 Guanambl.SA_J
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