
CONTRATO DE FORNECIMENTO NS,144-2022

Pelo presente Instrumento de contrato de Fornecimento, de um lado o FUNDo MUNICIPAL DE
SAIiDE, Pessoa furldica de Direito Prlblico Interno, inscrito no CNpl/MF sob ns
13.759.150/0001-25, com sede administrativa na Praga Cel. Zeca Leitg no 415, 1s Anda4
Centro, Brumado-BA, doravante denominado simplesmente CONTRAXANTE, representado
neste ato pelo seu Secret6rio Municipal de Saride o Sr: CIIIUDIO SOARES FEREg cadastrado no
CPF/MF sob ne O68.994.926-0L, portador da Carteira de ldentidade RG ne LL.723.437-38/SSp-
BA, residente e domiciliado I Rua Jos6 Batista da Silva ns 17, bairo Monsenhor Fagundes,
Brumado-BA, e do outro lado a Empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS IIDA, com sede na Rua
]oio Ropelatto, ne 202, Bairro Nereu Ramos, na cidade de faragud do Sul, Estado de Santa
Catarina inscrita no CNPf/MF sob np 04.187.384/0001-54, representada neste ato por seu
representante legal o sr. Marcelo favier Fernandez, portador da c6dula de Identidade RG. ns
7.979.585 SSP/SC, CPF/MF ns 831.651.180-00, doravante designada CONTRAIADA, est€io
justas e acertadas para celebrarem o presente conftato, referente ao PREGAO ELETRONICO Ns
6A-2022, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em L2/09 /2022, dentro das
cldusulas e condig6es seguintes:

CTAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisigao de ventilador pulmonar destinado a UTI do
Hospital Municipal Professor Magalhies Neto, conforme especificag6es abaixo:

LOTE 01 - VENTILADOR PULMONAR MECANICO

ITEM DESCRTqAo UNID, QUANT.
MARCA/MoDELO/

FABRICANTE
VALOR UNIT. VA"LOR

TOTAL

01

VENTILADOR
PULMONAR
MECANICO
VENTILADOR
ELETRONICO
MICROPROCESSADO,
DESENVOLVIDO
ESPECIFICAMENTE
PARA USO EM
PACIENTES
NEONATAIS,
PEDIATRICOS E

ADUUTOS EM TERAPIA
INTENSIVA" DEVE
OFERECER UMA
COMPLETA GAMA DE
RECURSOS PARA
VENTILAqAO
MECANICI"
DESXACANDO-SE:
MODOS DE PRESSAO
CONTROLODA E
PRESSAO SUPORTE
COM VOLUMES
MTNIMOS
ASSEGURADOS E
MTxIMos LIMITADoS;
MODO VASP PARA A
VENTILAEAO
MANDAT6RTA E
ESPONTANEA; MODO
EXCLUSVO PARA
VENTTLAEA0 NAO
INVASIVA fNM; MoDO

UND 01

Fabrlcante:
Leistung

Equipamentos Ltda

Marca:
Leistung

Modelo:
Luft5

R$47.000,00 R$47.000,00
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VOLUME
CONTROLADO COM

PRESSAO LIMITADA;
POSSIBILIDADE DE
CICLAGEM POR FLUXO
NOS CICLOS COM

PRESSAO
CONTROLADA;
INSUFLAEAO
TRAQUEAL DE GASES

(TGI) SINCRONIZADA E
COM OP9AO DE
SELEqAO DE FLUXO;

NEBULIZAqAO
SINCRONIZADA COM

COMPESAEAO DE
VOLUME E FIOz;
POSSIBILDADE DE

AIUSTE DE DOIS
NfvEIS DE PEEP

DISTINTOS . BIPEEP;
SEQUENCIA
AUTOMATICA PARA
ASPTRAEAo [100%
O2); INSUFLA$AO
LENTA PARA
DETERMINAEAO DA
CURVA DE
COMPLACENCIA;
AJUSTE DA RAMPA
(SLoPE) E DO FLUXo
DE CICLAGEM DOS

CICLOS CONTROLADOS
A PRESSAO; AJUSTE DA
COMPENSAEAO DA
RXSISTENCTA DO

TUBOENDOTRAQUEAL

, C0MPENSACAo
AUTOM.ATICA DA
COMPLACENCI.A DO

CIRCUfTO
RESPIRAToRIO QUE
APRESENTE
INTERFACE GRAFICA
COM TELA COLORIDA
DE 12 POLEGADAS DE
ATTA RESOLUEAO,
SENSIVEL AO TOQUE
(TOUCHSCREEN) E

BOTAO UNICO PARA
ENTRADA DE DADOS,
ALEM DE TECLAS DE
ACESSO RAPIDO PARA
FUNEOES PARA
FUNEOES MAIS
USUAIS. A
ORGANIZAEAO DOS

CONTROLES,
MONITORES E
ALARMES E
PROJETADA DE FORMA
A PERMITIR RAPIIA S
FicIL
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COM O OPERADOR. A
PARTIR DO PESO DO
PACIENTE, O

VENTILADOR ORIENTA
o AlusTE Dos
CONTROLES E
ALARMES DEMRO DE
UMA FAIXA USEGURtr"
PRINCIPIOS DE
FUNCIONAMENTO:
APRESENTAR
CONCEPE.AO

MODULAR, VISANDO A
SEGURAN9A E

CONFTABILIDADE
OPERACIONAL, BEM
COMO FACILIDADE DE
MANUTENqAO. ALEM
DISSO, POSSUA

CONSTITUIEAO
CONCEBIDA DE MODO
A PERMITIR FUTUROS
UPGRADES ATRAVES
DE FACIL
ATUALIZAEAO DE
SOFTWARE. OS

PRINCIPAIS M6DULOS
SAO: M6DULo Do
PAINEL FRONTAL,
M6DULo DE
ACIONAMENTO
ELETRONICO, MODULO
DE ALIMENTAEAO
ELETRICA, M6DULo
DE CONTROLE
PNEUMATICO,
M6DULo Do PAINEL
TRASEIRO. GARANTIA
MfNINA DE 2 ANos
PARA O

EOUIPAMENTO.

VALOR TOTAI, DO I,OTE 1 (R$) 47,000,00
Valor total do Iote 1 por extenso: (Quarenta e sete mil reais),

PARAGRAFO PRIMEIRO (DAVINCULAqAO) - O presente Conrrato vincula-se is determinaE6es
da Lei ne 70,520 /02 e 8,666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo ne L46 /2022 de
04108/2022, cuja licitagao foi realizada na modalidade PR"EGAO ELETRoNICo Ns 68-2O22 de
23/08/2022,tipo Menor Prego Por Lote, com observincia dos dispositivos contidos na Lei ns
70,520 /02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcrigao.

cLAusuLA SEGUNDA - trONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato
correrio por conta da seguinte Dotagio Orgament6ria,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI1DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE
04.001.10.302.0003.2061.4.4.90.52.00 (DEspEsA 26) - cESTAo D0 OSPITAL MUNICIPAL
PROFESSOR MAGALHAES NETO
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04.001.10.302.0002.206t.4.4.90.52.00 (Despesa 261 - 6ESTAO DO HoSPITAL MUNICIPAL

PROFESSOR MAGALHAES NETO

CLAUSULA TERCEIRA . VALOR DO CONTRATO.

3.1 - O valor do presente contrato 6 de R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais),
referente ao valor total para o[sJ lote(sJ 1 (Um), dentre eles, os custos com a entrega dos

equipamentos, instalagio dos equipamentos, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros,

transportes, embalagens, licengas, despesas de frete, garantias e todas as demais despesas

necess6rias para o fornecimento do respectivo objeto, o pagamento ser6 feito mediante notas

fiscais devidamente preenchidas.

CLAUSULA QUARTA. VIGENCTA E CONDI9OES DE EXECUqAO DO CONTRATO.

4.7. - O prazo de vig6ncia do contrato, a contar da data da sua assinatura, sere de 06
(seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato, respeitadas as determinagOes do art
57 da Lei na 8.666/93 com suas alterag6es,

4.2 - O prazo de entrega do equipamento serd de at6 30 (trinta) dias corridos ap6s a

solicitagio pelo setor responsivel, reseryado o direito de nio ser adquirida a totalidade dos

itens de cada lote em entrega rinica.

4.3 - Qualquer divergEncia entre os equipamentos entregues dever6 ser solucionada em

at6 48 (quarenta e oito) horas.

4.4 - CorrerA por conta da contratad4 toda e qualquer despesa com ensaios, testes,

laudos e demais provas exigidas por normas t6cnicas oficiais, para a perfeita execugio do objeto

deste instrumento.

4,5 - A eventual reprovagio do objeto desse contrato, nio implicara em alteragio dos

demais prazos contratuais, nem eximiri a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que

esta sujeita.

4.5 - 0s prazos de entrega admitem prorrogagio, a crit6rio do setor requisitantg
devendo ser justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsivel, desde que

ocorra algum dos seguintes motivos:
aJ Alteragio das especificag6es pela Administragio Municipal;
b) Superveni6ncia de fato excepcional e imprevislvel estranho A vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio do Contrato;
c) Intermpgio da execugio do Contrato ou diminuigio da quantidade de fornecimento

dos produtos e no interesse da Administragio Municipal;
dJ Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos

pela Lei na 8.666/93;
e] Impedimento de cumprimento do Edital e execugEo do Contrato por fato ou ato de

terceiros, reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporineos a sua

ocorrOncia;
f) Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administragio Municipal sem prejulzo

das san96es legais aplic6veis aos responsdveis.

4.7 - Constatada a interrupgio do fornecimento do objeto desse contrato, por motivo de

forga maior, o prazo estipulado na cliusula 4.1. dever6 ser prorro
razoavelmente necess6rio I sua retomada,

pelo periodo
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cLAusuLA eurNTA - oBRTcASOEs Do C0NTRATANTE.

5.1 - Efetuar o pagamento nas condig6es definidas no Contrato.

5.2 - Atestar o fornecimento, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando
as condig6es estabelecidas no contrato.

5.3 - Designar, previamentq servidor respons6vel pelo acompanhamento e fiscalizagio
deste contrato.

cLAusuLA sExrA - oBRrcACOrs oa cournareoe"

6.1 - Instalagio do equipamento por conta da CONTRATADA"

6.2 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informag6es, sempre em regime de
entendimento com a fiscalizaqio da Prefeitura Municipal de Brumado, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

6.3 - Cabe i Contratada, permitir e facilitar a fiscalizagio do fornecimento, em qualquer
dia e hor4 devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.4 - A Contratada 6 responsdvel, civil e penalmente, pelos danos causados
diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugio do
Contrato, nio excluindo ou reduzindo esta responsabilidade I fiscalizagio,

6.5 - A Contratada ser6 responsivel pela qualidade do fornecimento que constitui o
objeto deste Contrato, inclusive com obediOncia i legislagio pertinente em vigor, al6m de
obediOncia ao disposto no Edital.

6.6 - A Contratada compromete-se a fornecer o objeto do Contrato conforme descrito
no Edital e na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, independente de
transcrigio,

6.7 - Manter durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na
licitagio.

6.8 - No ato da entreg4 o equipamento seri verificado e dever6 estar de acordo com
as especificag6es exigidas. Verificada qualquer irregularidade no equipamento entregue, a
Prefeitura Municipal de Brumado proceder6 i imediata devolugio.

6.9 - A Contratada dever6 entregar o equipamento montado, instalado e testado, no
Iocal designado pela Secretaria Municipal de Sarlde de Brumado, e ministrar6 sem 6nus para a
Prefeitura Municipal de Brumado, treinamento t6cnico e operacional, caso seja necessdrio.

6.10- A Contratada dever6 estar apta I prestagio de servigos e instalaqio do
equipamento mencionado, responsdvel pela garantia do equipamento, sem custos ao municipio,
atrav6s de assist6ncia t6cnica ou representagio t6cnica especializada.

6,11- A Contratada obriga-se a substituir o equipamento que porventura nio atenda )s
especificag6es e compatibilidade entre o mesmo, ou que apresente alterag6es e problemas que
impegam seu uso, dentro do prazo de garantia, sob pena das sang6es ls.
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crJ{usulA sfTrMA - FTSCALIZAGAO.

7.1" - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execuqio deste

contrato, serio feitos pelo servidor Gleisson Santos Ferreira, indicado pela Secretaria

Municipal de Safde. a quem caberd a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os

prazog condig6es e disposig6es deste contrato, bem como comunicar as autoridades
competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou
administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizagdo a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos

singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas nornas e em tudo mais que, de qualquer

forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo,
entretanto, o contradit6rio e a ampla defesa,

7.3 - A atuagio da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade rlnica e integral
exclusiva da Contratada, no que concerne ) execugio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou
remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais
irregularidades na execugio do contrato nio implica em co-responsabilidade do Contratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condig6es para a mais completa fiscalizagio
do Contratante, fornecendo informag6es e propiciando o acesso i fiscalizagio dos

equipamentos referentes ao objeto contratado, bem como atendendo as observag6es e
exig6ncias apresentadas pela fiscalizagio.

CLAUSULA OITAVA . PAGAJVIENTO.

8.1 - A Secretaria Municipal de Saride efetuard o pagamento i licitante em at6 30 (trinta)
dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigSo detalhada do
equipamento, juntamente com uma c6pia das requisig6es e da apresentaqio da Nota Fiscal
correspondentg devidamente aceita e atestada pelo 6rgio competentg vedada l antecipagio
de pagamento, para cada faturamento.

8.2 - A Nota Fiscal dever6 ser apresentada ap6s a expedigio do Termo de Recebimento
do equipamento,

8.3 - 0correndo erros na apresentagao do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s)
ser6(5o) devolvido(s) i contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento ser{ contado a partir da data de apresentagio da nova fatur4 devidamente
corrigida.

8.4 - A Secretaria Municipal de Sarlde poder6 deduzir do pagamento importincias que a
qualquer tltulo lhe forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento
contratual ou outras de responsabilidade da contratada.

8.5 - O pagamento serd realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela
Contratada, a saber: Banco Banrisul4l; Ag6ncia: 243; Conta Corrente: 23.0023900-2.

8.6 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNPJ/MF ou CPF/MF
constante do respectivo processo e o CNPf/MF ou CPF/MF da conta banciria deverio ser
coincidentes, Ressaltando-se, que nao serio efetuados cr6ditos em contas:

a) de empresas associadas;
bl de matriz para filial;

6l10



c) de filial para matriz;
d) de s6cio;
e) de representante;
f) de procurador, sob qualquer condigio,

8.7 - E vedada a antecipagio de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das
condig6es estabelecidas neste Contrato.

8.8 - Nenhum pagamento ser6 efetuado I contratada enquanto pendente de liquidagio
qualquer obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento contratual.

8.9 - A contratada arcar{ com todos os custos referentes } mio-de-obra direta e/ou
indireta, acrescidos de todos os encargos sociais e obrigagdes de ordem trabalhista, recursos
materiais, transporte, seguros de qualquer naturez4 perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessirios a entrega do objeto deste contrato.

CIAUSULA NONA - LOCAL DE ENTREGA. o equipamento deveni ser entregue no Hospital
Municipal Professor Magalhies Neto, Rua Manoel Fernandes dos Santos, n 87, Bairro
Monsenhor Antdnio da Silveira Fagundes, ou e, outro local previamente definido pela Secretaria
Municipal de Saide.

CLAUSULA Df CIMA . PENALIDADES.

10.1 - A empresa adjudicat6ria deveri observar rigorosamente as condig6es
estabelecidas para a realizagio do objeto contratado, sujeitando-se is penalidades constantes
no art 7e da Lei ne 70,520 /02 e nos arts. 86 e 87 da Lei np 8,666/93 e suas alterag6es.

10.2 - Constitui illcito administrativo a pratica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impediq, frustrar ou ftaudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinaqio

ou qualquer outro expediente, com o intuito de obte6 para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou

proporcionar a terceiro o ensejo de devass6-lo;
c) afastar licitante, por meio de viol6nci4 grave ameaga fraude ou oferecimento de

ntagem de qualquer tipo;
d) desistir de licital em razao de vantagem oferecida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento,

i atualizagio cadastral ou i participagio no procedimento licitat6rio;
fJ recusar-sg injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat5rio, em assinar o

contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administraglo, exceto quanto aos licitantes convocados na contratagio de instituigio brasileir4
que detenha inquestiondvel reputagao 6dco-profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquis4 do ensino ou do desenvolvimento institucional,
desde que presente a relagio entre o objeto do contrato e a finalidade precipua da instituigSo,
inadmitindo o trespasse da execugio do objeto contratual a terceiros, que nio aceitarem a
contratageo nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro adjudicatdrio, inclusive quanto ao
prazo e prego;

g) cometer fraude fiscal.

10.3 - Constitui ilfcito administrativo a pr:itica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admiti4, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagio ou vantagem, inclusive

prorrogagio contratual, durante a execugio do contrato celebrado com o Poder Priblico, sem
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autorizagao em lei, no ato convocat6rio da licitagSo ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

bJ haver concorrido, comprovadamente, para a consumag6o de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificag6es ou prorrogag6es
contratuais;

cJ ensejar a sua contratagao pela Administragio, no prazo de vig6ncia da suspensio do
direito de licitar ou contratar com a Administragdo ou da declaragSo de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugio de contrato;
e) fraudar, em prejulzo da Adminisragio, os contratos celebrados: elevando

arbitrariamente os pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou
deteriorado; entregando bem diverso do contratado; alterando subst6nci4 qualidade ou
quantidade da mercadoria fornecida; tornando, injustificadamentq mais oneroso o contrato.

f) frustraa injustifi cadamente, licitagio instaurada pela Administragio;
gJ cometer fraude fiscal.

10.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3,
respecti mente, poderio ser aplicadas as seguintes penalidades:

aJ Advert6ncia;
bJ Multa de \0o/o (dez por cento) em caso de recusa do adjudicat6rio em firmar o

contrato;
c) Multa de 2070 fvinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
d) Multa de 50% (cinquenta por centoJ pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspensio tempor5ria de participar de licitagio e impedimento de contratar com a

Administragio Municipal por prazo nio superior a dois anos;
f) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Ptiblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a

reabilitagio perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragio pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o

prazo da sangio aplicada com base na alfnea anterior,

10.5 - Antes da aplicagSo de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada ser6
advertida devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

10.6 - A advert6ncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dar6
ensejo I aplicagSo de outra(s) penalidade(s).

10.7 - A advert6ncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nio t
aceita pela Administragio, dar6 ensejo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas
da letra "b" a letra "d" do item 9.4, inclusive, poderd acarretar na rescisdo unilateral do contrato.

10.8 - A multa prevista na letra "b" poder6 ser aplicada acumulada com uma das

10.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a
gravidade da infragio, os prejulzos dela advindos para a Administragio Prlblica e a reincid6ncia
na pritica do ato, sem preiulzo de sang6es civis e criminais cabfveis.

10.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serio identificadas pela Secretaria
Municipal de Saride.

10.11 - As multas serio calculadas pelo valor total do Contrato.

/,
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lo.Lz ' As multas nao tem cariter compensat6rio e o seu pagamento nio eximiri a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

10.13 'AAdministragSo Prlblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido
i contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condig6es pactuadas.

LO.L4 'SerSo punidos com a pena de suspensio tempordria do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administragao os que incorrerem nos ilicitos previstos nas

10'15 ' Serio punidos com a pena de declaragio de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administraqao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que
seja promovida a reabilitagio perante a autoridade competente para aplicar a punigio, os que

9.3.

ctAUsULA DECIMA PRIMEIRA - ALTERAqoES CoNTRATUAIS - o contrato poder6 ser
alterado, de acordo com o disposto no arL 65 da Lei nq 8.666/93.

PAR(GRAFo PRIMEIRo - A CONTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas
condig6es deste contrato, acr6scimos ou supress6es na aquisigio/fornecimento dos bens
objeto da presente licitagio, de at6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme preconiza o art 65, S1e, da Lei Federal ns 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou supressio poderi ser realizado sem a
devida motivagio ou exceder o limite estabelecido no parigrafo anterior, salvo as supress6es
resultantes de acordo celebrado pelos contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REscIsAo.

t2.l - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejari a sua rescisio, com as
consequdncias contratuais e as previstas na Lei Federal n,e 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisio podere ser determinada por ato unilateral e
escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art 78 da Lei

\_. Federal n.s 8.666193,

PARAGRAFO SEGUNDo - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art. 78
da Lei Federal ne a.666/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos
prejulzos regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do g 2o do arL 79 do mesmo
diploma.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindir, no todo ou em parte, o
presente instrumento, mediante aviso escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.
Neste caso, a CONTRATADA perceberS apenas e exclusivamente o valor dos servigos
efetivamente realizados at6 a data da rescisio.

clAusuu nfcIMA TERCEIRA- DIsPosISOEs cERAIs. - Para os casos omissos ser6 aplicada
a legislagio que couber, obedecidas as disposig6es previstas na Lei n0 8.666 /93 e suas

L

alterag6es.

,
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panACnmo PRIMEIRo - o CoNTRATANTE nio respondera por quaisquer

compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados I execugio do

presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO . O presente Contrato nio poder6 ser objeto de subcontratagSo,

cessio ou transfer6ncia, no todo ou em parte,

PARAGRAFO TERCEIRO . Na interpretagio das disposig6es deste Contrato e integragio
das omiss6es, desde que compadveis com os preceitos de Direito Prlblico, al6m da necessdria

invocagio is normas prescritas na Lei Federal n.e 8'666/93.

PARAGRAF0 QUART0 - o C0NTRATAD0 responderd por todos os danos e prejufzos

decorrentes de paralisag6es na execugio do objeto contratado, salvo na ocorr6ncia de caso

fortuito ou forga maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislaqio
vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da

ocorr6nci4 ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTo - Ap6s o 10s (d6cimoJ dia de paralisagio do objeto contratado, o

C0NTRATANTE, poder6 optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisio contratual, independentemente de interpelaqio judicial, respondendo
o CONTRATAD0 pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
b) exigir a execugio do Contrato, sem prejufzos da cobranga de multa correspondente ao

perlodo total de atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PARAGRAFo sEXTo - o CoNTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diirio Oficial do Municlpio, nos termos da legislagSo

vigente.

PARAGRAFo sETIMo - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregiio
Eletr6nico Ns 68-2o22,bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CLAUSULA DfCIMA QUARTA - Do FoRo - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato,
fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Ptblica Municipal.

Brumado-BA, 12 de setembro de 2022.
LEISTUNG ffi*HIXTffi,HH#5
EQUIPAMENTO5 Hffiffiffitr
LTDA:MI 873M00 mffi;,ffr1*ffi*
utfzt
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Sogunda-feira
19 de Setembro de 2022
7-AnoX-No7124 Brumado

l)iiirio Oficial rk,
IrlUNlClPlO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRI]MADO

f,STADO DA BAHIA
CNPJA,IF N" 14.105.704/0001-33

Pm{a CeL Z€ca tdlq n' 415 - Centro
CEP: 46100-000 - Brumsdc,BA

PREFaTURA OE

BRUIUIADO
Educor pota Ubedot

EXTRATO DO CONTRATo DE FoRNEclMENfo Ne /144-2022

CONTRATo Ns,tr44-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAIiDE
CNPI/MF: 13.759.150/0001-25
CONTRATADA: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
cNPl/MF: 04.187.384/0001-54
Obletor Aquisigao de ventilador pulmonar destinado a UTI do llospital Municipal Professor
Magalhies Neto.
Vlgonciar 06 (seis) meses.
Modaltdade de LicitaFo: PREGAo ELETRoNICO Ns 68"2022.
Valorglobat R$ 47.000,00 (Quareota e sete mil reais)
Despesa 26

0rganograma 04.001

Fun gaolSubfungao/Projeto I 0.302.0003

Dotagao ortamenteria 2061 - GEST.AO DO HOSPITAL MUNICIP L PRO|ESSOR MAGALHAES NETO

Elemento: 4.4.90.52.00
Data: Brumado-B& 12 de sctcmbro de 2022,

cERTtFtCAqAO DIGITAL: MTIZQTFCOTDCQJU4Q0IYMZ
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


