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PREFEITU'RA MUNICIPAL DE IUIU
ESTADO DA BAHIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DEAQUISIÇIO DE INAlADOR EAUTOClAVE - N° 206/11
PROCESSOADMINISTRATIVON° 111/2017 DISPENSADELICITAÇÃON° 057/2017

CONTRATO VINCULADO AO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUIU CNPJ:
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 NBFARMA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTlCOS E HOSPITALARES
LTDA- CNPJ09.312.074/0001-38.
Celebram o Pacto Para aquisição de
Inalador e Autoclave. PROC. ADM
111/2017 - DISP. Uc. 057/2017.

O MUNICíPIO DE IUIU/BA, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE lU lU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n°
10.540.906/0001-52, com sede na Praça Abílio Pereira, 232, aqui representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. REINALDO BARBOSADE GÓES, Brasileiro, casado, servidor público, portador da
cédula de identidade 04923403-07 SSP/BA, inscrito no CPF/MF 608.929.435-72, 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/MF sob o nO 247.667.985-20,
residente e domiciliado na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a pessoa jurídica NBFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTlCOSEHOSPITALARESLTDA, inscrito no CNPl sob N° 09.312.074/0001-
38, localiza na Rua Manoel Vitorino, 162, Centro, GuanambijBA, CEP 46.430-000,
representada pelo Sr. Edmilson Pereira de Azevedo, portador do RG 880704179 SSP/BA,
inscrita no CPF/MF nO 014.186.435-48, residente e domiciliado na cidade de Guanambi-BA, a
seguir denominado simplesmente CONTRATADA,firmam o presente contrato, na forma e
condições que se seguem:

CLÁUSULAPRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato serve a Aquisição de 01 INALADOR DE 04 SAÍDAS E 01
AUTOCLAVE DE 60 LITROS/220V PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EDVALDO
PEREIRA MAGALHÃES, solicitado pela Secretaria de Saúde, conforme
detalhamento dos itens no ANEXO I - Planilha de Quantitativos e Valores que
integrará este instrumento.

cLÁUSULASEGUNDA- DAEXECUÇÃO

A Execução do 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 Processo Adrnintstrativo de Lcitação nO
111/2017 - Dispensa de Licitação nO057/2017, serão tratados baseando-se na Lei 8.666/93 e
suas alterações. ~,Jln! .
Setor de Licitações e Contratos ------------------ c>, -------
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente instrumento terá viqencia a partir dó sua data de assinatura, ou seja,
30/06/2017 e findando em -ªL09l}.01Z, não occ'enc'o ser prorrogado uma vez que se
trata de entrega de produtos de forma imediata.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor total do presente acordo é de R$ 7.221,65 (sete mil duzentos e vinte e um
reais e sessenta e cinco centavos), onde o pagamento efetivar-se-á em conformidade
com a emissão da Nota Fiscal e após a ertrega dos produtos. pago exclusivamente
a contratada. Os produtos serão atestados pelo Setor responsável através de seu
representante. A municipalidade terá '-!cy prezo de a.é {#~;(cinco) dias úteis, contados a partir
da expedição da nota fiscal, de acordo com as especificações para realizar o pagamento.

Parágrafo Único. Havendo erro na Nota Fiscal e/ou fa.ta úe certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a t;-2miração da Nota Fisc?1 será suspensa
até que o contratado tome as providências necessárias à sua correção. Nesta hipótese. será
considerada, para efeito de pagamento, a data da r?apresentação da Nota Fiscal após a
regularização da situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

5.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento r"'unicipal vigente, ou seja Exercício 2017:

DOTACÃO VIGENTE EM 2017:

02.80.1134/44.90.52.00 - Fonte: 02;
02.80.2074/44.90.52.00 - Fonte: 14.

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES

6.1 -DO CONTRATADO:

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

6.1.2 - A CONTRt\TADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros; para (l execu ;.)0 deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários. flscals. secuntários comerciais e outros fins a eles não
se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;

6.1.3 - A CONTRATADA assumirá a responsabilídade total pela execução do objeto deste
Contrato.

6.1.4 - A CONTRATADA obriga-s= a Jtenje:- CDr1presteza 3S reclamações sobre a qualidade
dos equipamentos, os quais deverão e~·t~ hteg os de f(;n '·,3 a atender ;:'(: que :,e destinam,
inclusive manter garantia dos equlparnertos c;;jeto ô ::';t:; contrato pela loja "c período de
03(três) meses, e garantias suplerr snteres e-n conformidade com normas d0 fa>ri::arte;

6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a comunicai à Cont.starre qualquer anormalidade que
interfira na entrega dos equipamentos, lncius've Inck:.ado c)~. pr~_~b:ern"5OC(:[;iOc,S;

Setor de Licitações e Contratos
CTR 206/2017 - VinCl--,};.h)e; ao Pundo >h;lll..::j.~k,
Pacto ..- Vigência 30/06;2017 á 28/0~!2017
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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 - Pagar conforme estabelecidona CláusulaQuarta, as obrigaçõesfinanceiras 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 equipamentosentregues, bem como seusmanuais.

6.2.5. A execução deste contrato será acompanhadae fiscalizadapela 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 INEXECUÇÃO 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 . .1)
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93; (.1]. ,- t
8.2 - A rescisãocontratual poderá também ocorrer das seguintes formas: {,{/í
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.7, ou outros contidos na Lei N0. 8666/93 de 21/06/93;

------------------------------------~-_. ----------------------
Setor de Licitações e Contratos
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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 CONTRATAr~TE;
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 Comarcade Carinhanha do Estadoda Bahia, R a dirimir os c 50
omissos deste contrato. E por estarem justas e contratadas, assinamo pese te Contrat , e
02 (duas) vias de igual teor e único efeito, na presençadas testemunha abaix .

FUNDOMUNICIPA~DE DElUtO-
OSANAMALHEIROSVILAS BOAS- SECoSAÚDE
J I. .. /? CONTRATANTE

;;'/j /> t~ .,'i/ :Cp: . w 5 _ .. N.;; ,I
NBFARMADISTRI~/DE PRoD. FAiicEUTICOS OSPITALARES LTDA

.., / Edmilson Pereira d Azevedo - Proprietário
r 09 312 074/0001-38 CONTRATADA

NBFARMADIST. PROD.
FARM. E HOSPITALAR LTOA

Rull. ~IiANOELVITORINO. N9 182
Cc;NTRO - CEP 46430-000

GUANAMBI-BAI... ...I

TESTEMUNHAS:

2 -
Marisa Caldas Araújo - CPF: 029.20S.195-65

---------------------------------------------------------------
Setor de Licitações e Contratos
CTR 206/2017 - Vinculado ao Fundo Municipal de Saúde de lUlU CNPJ IO.S~O.906/0001-52
Pacto Vigência 30/06/2017 à 28/09/2017
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ANEXO I - QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO

f---t---:-=-:-:-:--:-:=-=-=-=-::--::-:-:-:==-=-=----:::--;----.---- ------ ....-- ....._.._-.
AUTOCLAVE220V - 60 LITROS- Câmarade
esterilização em aço inoxidável; - painel digital em
teclado de membrana e controle termodinâmico de
temperatura e pressão automático, com
acompanhamento através de displays e indicadores
luminosos - Fechoda tampa de triplo estágio com
sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe
e deslizamento por rolamento axial - Sistemade
porta com construção dupla totalmente em aço
carbono e aço inox laminado - Guarnição em silicone
vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Não
necessita de tubulação para drenagem de água -
Operação fácil e automática que permite a seleção
de diferentes ciclos - Utiliza água limpa a cada ciclo
para melhor qualidade de vapor - Sistemasde
segurança que controlam todo o ciclo e previnem
falhas de operação e/ou funcionamento.
Desligamento automático em casode excessode
temperatura, pressãoou falta de água - Produto
resistente de fácil instalação, operação e
manutenção - mais de 16 dispositivos de segurança.
- Certificações: - Capacidadetotal: 60 litros -
Diâmetro da câmara: 360 mm - Comprimento da
câmara: 589 mm - Altura Externa: 440 mm
Comprimento externo: 770 mm - Larguraexterna:
500 mm - Peso:41 kg - Voltagem: 127 ou 220 v
Itens inclusos - Autoclave 60 litros Digital Stermax; -
02 BandejasAluminio - 01 Copo Medida - 01 Cabo
de Energia - 01 Haste de Despressurização- 01
Manual para instruções - 01 Formulário de Cadastro.

UNIDADE QUANT. P. UNIT.
-_ .._._----,-- -----,

P.TOTAL

INALADOR04 SAíDAS- Aparelho de aerosol com 4
saídas.Características: - Suporte para máscaras- Kit

1 de nebulização - Potência 1/3 ou 1/4 hp 50/60hz -
Rotação 1.750 RPM- 40 ou 80 libras - 1l0/220v ou
Bivolt automático.

Unid R$1.446,65 R$1.446,651

R$5.775,002 Unid 1

SETE MIL DUZENTOS EVINTE E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
Valor Total: R$ $ 7.221,65 (sete mil duzentos e vinte e um reais e sessent

r 09 312 074/0001-38'
NBFARMA O:ST PROD.

FARM. E HOSPITALAR LTDA
RUA MANOEL VITORINO. NP162

CENTRO - CEP 46430-000
GUANAMBI-BA

Reinaldo Barbosa d

L. .J

NBFARMA DISTRIB. D~ PR

R$5.775,00

---------------------------------------------------------------
Setor de Licitações e Contratos
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