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ESTADO DA BAHIA OI4G
MUNICIPIO DE ITABUNA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 041-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 133-S/2020

CONTRATO N' 174-S/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
HEMOGASÔMETRO DESTINADO AO
ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES
ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS, ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
E A EMPRESA MEDTEST DIAGNOSTICA
COMERCIO DISTRIBUIçÃO IMPORTAçÃO E
EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Pelo presente instrumentq de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Interino, o senhor EMERSON
LUÍS SANTOS OLIVEIRA, RG 08399912-40 SSP/BA, CPF 009.342.265-20 residente na Rua A, n° 30,

Loteamento Monte Cristo. Itabuna - Bahia, de outro lado à empresa MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO
D|STR!BU|ÇAO IMPORTAçÃO e EXPORTAçÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de Direito
PrivadÓ, portadora de CNPJ 08.395.821/0001-86, com sede à Rua André Luis Ribeiro da Fonte, n° 18,

Pitang eiras, Lauro de Freitas - BA, neste ato representado pela responsável legal, JÉSSICA SANTOS
MARI HO, portador da cédula de identidade sob n°. 1302037773 SSP/BA e do CPF sob n'. 054.465.165-08,
residerÍte e domiciliado na Rua General Bráulio Guimarães, n" 373, Armação, Salvador - BA, resolvem celebrar
o presqnte contrato, de acordo com o Processo de Dispensa Emergencial 041-S/2020, que se regerá pela

Lei Federa| 13.979/2020 e demais alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

I-CLÁÚSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Constitúi objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIçO DE LOCAÇÃO DE HEMOGASÔMETRO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
NOS PACIENTES ATENDIDOS NA UPA 24 HORAS, em conformidade com a coleta de preços apresentada da
qual decorre este termo contratual.

Gtemj' DISCRIMINAção und quant marca valor valor 06
MÊS MESES

" HEMOGASÕMETÂO, APLICAÇÃO DE BANCADA,
DIMENSÕES ALTURA 39.1 CMI LARGURA 30.5
CMI PROFUNDIDADE 36,2/ PESO MÉDIO DE gi I
kg COM PARAMETROS MEDIDOS Ph, PCO2,
pO2, Hct, Ng, K, CI, iCa, Gil, Lac. FUNÇÃO PI

IANÁLISE 100 µL SANGUE TOTAL/60 SEG, COM
SISTEMA DE CARTURCHOS IND1VIDUAIS/ TIPÓI F

01. PADRÃO ROTINAS PI MANUTENçÃO, UND 06 NOVABIOMEDICAL R$ RS
l

CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO REGISTRO 6.900,00 41.400,00
DE 1 E 2 PONTOS DE GRAVAçÃO
RESULTADOS, TIPO PROGRAMAçÃO DADOS
ENTRADA E PARÂMETROS DE SAÍDA,

l CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS p/b
. 1MPRESSORA,COMANDO NAS TECLAS DO
' VISOR.

|VALOR""TOTAL,.....,,.....a.............................................................. ................ R$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E
l quat!99.centos REAS).

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão
seguir especificada:
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por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a

~

Ç l, DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
Elemento de

U idade GeStora Fonte Projeto/Atividade Despesa

"""2406

1019 14 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE 339039
L_ l COV/D-19

Ill -CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 41.400,00 (Trinta e seis mil reais).

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas
decorrentes de transpartes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento,

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta
corrente, imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrõnica e devidamente atestada a
entrega definitiva do objeto contratado.

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será
imechatamente devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse
intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

:0" ==QUARTA - DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO E VIGÊNCIA

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será IMEDIATO, após solicitação da secretaria.
b) A vigência do contrato será de até 6 meses ou com a entrega definitiva dos produtos, e poderão ser
prorrogâdos por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situaçãq de emergência de saúde pública.
C) A fisçalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
d) O m terial deverá ser instalado na Unidade de Pronto Atendimento — UPA 24h, o qual formulará o pedido,
através o setor responsável.
e) A e trega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo
município, ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
f) O pr:jizo de entrega dos materiais será imediato após a solicitação da Secretaria de Saúde.
g) Corrêrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
h)
V - CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - OÇRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório:
C) A for ecer produtos de qualidade;
d) O pr duto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com q que foi especificado na Proposta, bem
como co o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão
atribuídaS ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características
apresentadas pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo
produto âdequado será considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A resqonsabi|izar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) A cunjprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A mariter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação:
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k) Fornecer juntamente com a entrega dos bens toda a sua documentação fiscal e técnica e seu respectivo
termo de garantia de fábrica:
l) Equipamento para reahzação de exame de gasometria, parâmetros PH, PCO2, PO2, Na" K" Ca', Cl ", com

registro na Anvisa 10301160230:
m)O a arelho deve estar apto a medir numa única amostra, o PH sanguíneo, tipos de gases sanguíneos,
eletrólÁos (Na', K', Ca', Cl "' HCO" 3, C base(8), C base(Ecf), HCO" 3(P, St), CtCO2(8), Ânion, GAP, CtO2, SO2,
Hct, p¢)2(A), p50, FShunt, CA "(ph = 7,40), pO2(a)/FO2(1), pO2 (A-a), PO2 (a/A), Ânion Gap(K"), BO2, CH",

entre outros
n) o cqí'tt"ato inclui 300 exames/mês;
o) A manutenção do aparelho, e o treinamento de manuseio do mesmo para os funcionários da unidade, deverão
ser realizados pela empresa contratada.

5.2. -¢BRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CO¢TRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação

legal, riga-se a:

a) For ecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10
(dez) d,as da assinatura:
b) Rea izar o pagamento pela execução do contrato;
C) Pro ecler à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no
prazo l gal.

VI- cLjUsULA SEXTA- DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou
entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Adv rtência;
b) Dec ração de idoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e
entidad s do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo
de até 5(cinco) anos:
c) Des redenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na
alínea nterior;
d) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre q valor da parle do objeto
não entregue:
e) Multa de 0.7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia
subsequente ao trigésimo.

§ 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

§ 3° - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.

§ 5° - Sqnções previstas na Lei Federal n" 10.520/02, art. 7":
Quem, qonvocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

VIl - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO
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§ 1°. A Contratante pcjderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2'. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, não
cabe àjcoNTRATADA direito a qualquer indenização.

VIII -C ÁUSULA OITAVA -COBRANçA JUDICIAL

As im ortâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, titulo executwo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditoÇ, sempre que possível,

IX -CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ 2°. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exig idas no Edital.

§ 3°. a presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte.

§ 4°. Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com
os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Rrivado,

§ 5°. A .CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos
servÍçoB objeto ccmtratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

§ 6°. Após o 10° (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar
por uma das seguintes âlternativas:

a) pro over a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA
pelas p rdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigi a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeit do o disposto na legislação em vigor.

§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resum ida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário
Oficial o Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CL USULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS
OMISS S (art. 55, inciso XII).

A legisl ção aplicável a execução deste contrato e os casos Omissos serão resolvidos com base nas disposições
constanfes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e,
subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
des|gnapão adequada, a diretoria solicitante recomenda a Sra. Rebeca dos Reis - Função: COORDENADORA
DA UPA, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° de Uicitações e Compras a cópia do referido contrato;
b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;

l 4
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a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo

itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

O

XII - C ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O pre nte contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
prograrhação orçamentária da contratada.

XIII - cjÁUsULA DECIMA TERCEIRA - FORO

As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por starem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presen a das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achadas conforme.

Itabuna, 07 de agosto de 2020

M~mdd0sNhhNH

keísonLufs Sutos Ohkim "
PcMaria n' 9.37r _.Z'

MUNIC PIO DE ITABUNA - NTRATANTE
EMERSON LUÍS SANT S OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

.

k

MEDTEST DIAGNOSTICA C RCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ATERIAIS MEDICOS LTDA

JÉSSICA SANTOS MARINHO
Contratada

qj
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l ' EXTRATO DA DISPENSA 041-S.2020 l

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O SecrPtáno unicípal de Saúde de Itabuna homologa e ratifica o Termo de Dispensa n" 041-S/2020, que
tern coj11o ob 'to CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO D HEMOGASÔMETRO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COWD-19 NOS PACIENTES
atenWdos A UPA 24 HORAS. Tendo como Contratado: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO
DISTRIBUIÇ IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ n°
08.395.j321/00 1-86. conforme Contrato. Valor R$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E QUATROCENTOS
REAIS). ltabu ,,a.07 de agosto de 2020, Emerson Luis Santos Oliveira - Secretário de Saúde Intermo.

© \

l EXTRATO DE CONTRATO -- DISPENSA EMERGENCIAL N' 04I-Si2020

N Prk:e5,;L), Ad|:||n|s;trahw) 133-S/2020 DISPENSA N", 041-S/2020 Contratante: SECRETARIA
MUNICÍPAL D SAÚDE DE ITABUNA. Contratado MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO
|MPORTAçÃ e exportação DE MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ n° 08.395.821/0001-86. Objeto:
CONTRATAç O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAçÃO DE SERVIçO DE LOCAÇÃO DE
hemo?so TRO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NOS PACIENTES ATENDIDOS
NA UP 24 H RAS. Fundamento Legal: Lei n'. 13.979/2020 e alterações. Vigência: 6 meses ou entrega total
do QbÍEÁo.

moTAçÂo Qrçamentária

nidad Gestora l Fonte l - Projeto/Atividade . l Elemento de Despesa
' ' 10!9 l 14 l 2406 l 339030
N'" dó cijnt|atc0 )174 -S,'2020, Data da Assinatura: 07/08/2020. Valor R$ 41.400,00 (QUARENTA E UM MIL E

QUATROCEN fOS REAIS). Itabuna, 07 de agosto de 2020 Comssão cIe Licdação.
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