
CoNTRATO DE PRESTAEAO DE SERVIqOS Ne ,147-2022

Pelo presente Instrumento de Coutrato de Prestagao de Servigos, de um lado o FUNDO MUNICIPAI DE SAfDE,
Pessoa lurldica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPI/MF sob no 13.759.150/0001-25, com scdc
administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, n0 415, 1e Andal Centro, Brumado-BA, doravante denominado
simplesmente CONTRAXANTE, representado neste ato pelo seu Secretiirio Municipal de Saride CUTUDIO
SOARES FERES, cadastrado no CPF/MF sob na 068.994.926-01, portador da Carteira de ldentidade RG ne
77.773,437-38/SSP-BA, residente e domiciliado a Rua Valdomiro Alves Luz ne 120, bairro Nobre, Brumado-
BA, e do outro lado a Empresa BIOGRAPH COMERCIO E SERVICOS ITDA, inscrita no CNPI/MF sob no
04,374.250/0001-57, com sede na Rua Alceu Amoroso Lima, nc 276, sala706, Bairro Caminho das Arvorcs,
Salvador-BA, representada neste ato pelo Sr. Getulio Souza dos Santos, portador do RG ne 47 6248775
SSP/BA e inscrito no CPF'/MF sob o na 937.499.675-49, dora nte designada Contratada, estao justas c
acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao PREGAO PRESENCIAL Ns 21-2022, devidamcntc
homologado pelo Prcfeito Municipal em 74/09/2022, dentro das cllusulas c condig6cs seguintes:

CLAUSULII PRIMEIRA - OBIETO: Contrahgao de empresa para prestagio de serviqos de [,ocaq6o dc Sistcma
de Comunicageo e Arquivamento dc Imagcns (PACS - Picture archiving and cominication SystemJ dcstinado ao
Hospital Municipal Professor Magalhies Neto, conforme especificag6es abaixo:

VALORTOTAL

1Z R$ 70.800,00

TOTAL R$ 70.800,00

PARr{GRA}'O PRIMEIRO - O servigo se justifica diante da necessidadc de realizagio de diagn6stico por
imagem, permitindo o pronto acesso As imagens mddicas em formato digital realizadas no tom6grafo do
Hospital Municipal Professor Magalhacs Neto.

PABIGRAFO SEGUNDO - (DA VINCULAE^OJ - O presente Contrato vincula-se is determinag6es da Lci no
10.520/02 e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo ns 744/2022 de 28/07 /2022, cuja
licitagao foi realizada na modalidade PREGAo PRESENCIAL Ne 21-202 2 de 12/OS/2022, tipo Menor Prego

.-, Global, com obscrvincia dos dispositivos contidos na Lei ne 10.520 /02, que integra ao presente contrato,
independentemente de transcrigao.

CL{USULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes do presente contrato corrcreo por
conta da seguinte Dotagio Orgamentiria.

FUNDO MUNICIPAL DE SAT'DE

04.001.10.302.0003.2061.3.3.90.39.00) - GITSTAO D0 HOSPITAL MUNICIPAL pROFESSOR MAGAr,HAr.rS NrirO
Despesa 23

CLAUSULA TERCEIRA . VALOR DO CONTRATO.

3.1 - 0 valor mcnsal do prcscnte contrato 6 de R$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais), perfazcndo um
Valor Total de R$ 70.800,00 [Setenta mil e oitocentos reais), inclusos todos os custos para a realizaglo do
servigo, dentre clcs, os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, seguros obrigat6rios, transportcs,

os, combustivel e todas as demais despesas
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE QUANT. VALORUNIT.

7

LOCAEAo DE SISTEMA DE
COMUNICAqAO E

ARQUIVAMENTO DE IMAGENS
(PACS - PICTURE ARCHIVINC AND
COMUNICATION SYSTEMJ

DESTINADO AO DIAGNoSTICO
POR IMAGEM, PERMITINDO
PRONTO ACESSO AS IMAGENS
MtrDICAS EM FoRMATo DIGITAL.

MEs R$ 5.900,00

embalagens, licengas, despesas de frete, despesas com funcio



nccesserias para a realizagao do objeto licitado e eventuais emerg6ncias e necessidades, o pagamento sere

fcito mcdiante notas fiscais dcvidamentc prccnchidas.

CL(USULA QUARTA - VIGENCIA, LOCAI E CONDIqOES DE EXECUSAO DO CONTRATO

4.1 - O prazo de vigencia do contrato, a contar da data da sua assinatura, ser6 de 12 (doze) meses, admitindo-
sc a sua prorrogagao nos termos do inc, IV do art. 57 da Lei Federal na 8,666/93, condicionada e obtengao de

pregos e condigOes mais v"antaiosas para a Administragao, limitada a quarenta e oito meses.

4.2 - O prazo para iniciar a prestagao dos servigos sera imcdiatamente ap6s a assinatura do contrato,

conforme solicitagao do setor responsevel.

4.3 - n eventual reprovagdo dos servigos, nio implicara em alteragao dos demais prazos contratuais, nem

cximiri a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que esta suieita'

4.4 - Os prazos de presbqao dos servigos admitem prorrogatao, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser

iustificado por escrito e previamente autorizado pelo respons6vel, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos:
a) Alterageo das especificagdes pela Administragio Municipal;
b) Supcrveni6ncia de fato cxcepcional c imprevislvel, cstranho A vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condig6es dc cumprimento do Edital e execugao do Contrato;
cJ lnterrupgSo da execugio do Contrato ou diminuigao da quantidade de fornecimento dos produtos e no

intercssc da Administragio Municipal;
clJ Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lei na 8.666/93;
cl Impedimento de cumprimento do Edital e execuqio do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido
pcla Administragio Municipal em documentos contemporineos a sua ocorr6ncia;

! Omissio ou atraso de providancias a cargo da Administragio Municipal, scm prejufzo das sang6es legais

aplicivcis aos responsiveis.

4.5 - Constatada a interrupgao da prestagao dos servigos, por motivo de forga maior, o prazo estipulado na

cl6usula 4.1 dever6 scr prorrogado pclo periodo razoavelmcnte necess6rio i sua rctomada.

CITUSULA qUINTA - OBRIGAqOES DO CONTRATANTE.

5.1 - Iifetuar o pagamento nas condig6es definidas neste Contrato.

5.2 - Designar, previamente, servidor responslvel pelo acompanhamento e fiscalizagio deste contrato.

5.3 - Atestar o servigo, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando as condig6es estabelecidas

neste contrato.

5.4 - Comunicar de imediato a contratada as irregularidades constatadas na execugio dos servigos, para que

a mesma possa san6-las de imediato.

5.5 - Prestar informagOes e esclarecimentos pertinentes e necess6rios que venham a ser solicitados pelo

rcpresentantc da Contratada.

CL{USULA SEXTA. OBRIGAEOES DA CONTRATADA.

6.1 - Corrigi!, remover ou substitui[ totalmente is suas expcnsas, os servigos em que sc verificarem vlcios,
defcitos ou desconformidades no total ou em parte com o obieto deste Termo;

6,2 - Mante!, durantetodaa execugao do contrato, em comparibilidadc comas obrigagoes assumidas, todas
as condiq6es de habilitagao e qualificagio exigidas na licitageo;
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6,3 - Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentagio de documentos comprobat6rios
de mudanga de enderegos, telefones, composigao societaria, cndcrcqo dos s6cios, contratos sociais e
alterag6es.

6.4 - Garantir a migragio dos dados para nova plataforma no prazo mdximo de 180 dias, no caso dc
rompimento ou finalizagao da prestagio do servigo;

6.5 - Garantir a transmissio e o gerenciamento de imagens com interfacc wcb para acesso local c rcmoto
pelo PACS, no padrio DICOM, nos servidores indicados pela contratante;

6,6 - Apresentar manual t6cnico do sistema contratado contendo os protocolos e orientag6es para
captagio, envio de imagens e recepgao de laudos pelos t6cnicos de radiologia e setor responsavel do Ilospital
Municipal;

6.7 - Oferecer capacitagio a funcioniirios do Hospital Municipal no Sistcma de Gest io dc Imagens PACS;

6.8 - Ser respons6vel pela manutengao do sistema e serrigo de help desk a distincia com acesso remoto c
presencial, caso nao seia posslvel a soluq6o remota;

6.9 - Executar os servigos atravds de metodologias interativas dc comunicagio audiovisual e de dados,
\-, atrav6s da gestao de servigos diagn6sticos por imagem, com feramentas informatizadas e metodologia dc

gerenciamento para melhora de atendimento obedecendo aos crit6rios estabclccidos para ccrtificagio dos
sistemas de informagio de acordo a Resolugao CFM na. 7.643/2002 e a Resolugao CFM ne.7.827 /2007;

6.10 - Disponibilizar todos os requisitos tecnol6gicos (nio funcionais] c funcionais da solugdo prctcndida
para instalagio e utilizagao imediata.

6,11 - Nao utilizar nem permitir que terceiros se utilizem de dados dos pacientes para quaisquer fins nao
previstos neste contrato;

6.12 - Apresentar nota fiscal de prestagio de servigos iuntamente com o relat6rio mensal com os
quantitativos e prazos de atendimento por tipo de laudo;

6,13 - DeverA disponibilizar todos os regisros de laudos e documentos do servigo prestado para a
CONTRATANTE, assim que solicitado por esta 6ltima;

6.14 - Fornecer um computador servidor para hospedagem do sistema de comunicagao e arquivamento dc
imagem (PACSJ com rcsponsabilidade de manutengio do hardwarc;

v 6.15 - Forneccr uma workstation com o software para p6s proccssamcnto licenciado e homologados dos
exames de Tomografia Computadorizada;

6.16 - Disponibilizar equipamento de fax para recepgao de laudo, diagn6stico e orientagoes cllnicas, com
linha telefdnica, sendo cstc a retaguarda caso tenha a necessidadc do envio e acontega algum problcma
momentAneo com o link de internet.

6,L7 - A Contratada obrigar-se-l a fornecer informagdes, sempre em regime de entendimento com a

fiscalizagio da Prefeitura Municipal de Brumado, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do
fiel cumprimento do Contrato.

6,18 - Cabe A Contratada, permitir e facilitar a fiscalizagio dos servigos, em qualquer dia e hora, devcndo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.19 - A Contratada 6 responsivel, civil e penalmentg pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugi o d0 Conftato , nio excluindo ou rcduzindo csta

A.r,dd{r,,leFcru@
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6.20 - A Contratada ser6 responsdvel pcla qualidade dos serviqos que consrituem o obieto desle Contrato,

inclusive com obedi6ncia i legislagio pertinente em vigor.

6.21 - A Contratada compromete-se a prestar os servigos, obieto do Contrato, conforme descrito no Edital e

na proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, que passa a tamb6m fazer parte integrante deste

Contrato. indcpcndente dc transcrigao.

6.22 - Manter durante toda a cxccugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigaE6es por ela assumidas,

todas as condig6es de habilitagio c qualificagio exigidas na licitaqio.

6.23 - Arcar com despesa dccorrcnte dc qualquer infrag6o, seia qual for; desdc que praticada por scus

cmpregados nos recintos da CONTRAIANTE;

6.24 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenci6rios e obrigag6es sociais previstos na

legislagio social e 0?balhista em vigo6, obrigando-se a sald6-los na 6poca pr6pria, vez que os seus empregados

neo manterao nenhum vinculo cmpregadcio com a CONTRAIANTE;

6.ZS - fusumif, tamb6m, a responsabilidade portodas as providancias e obrigagoes estabelecidas nalegislagio
cspccifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrdncia da esp6cie, forem vitimas os scus empregados no

desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em depend6ncia da CONTRATANTE;

6,26 - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados aos servigos,

originariamente ou vinculado por prevengio, conexio ou contin6ncia;

6.27 - Assumir ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;

6.28 - E cxpressamentc proibida a contrahEao dc servidor pcrtencente ao Quadro de Pessoal da

CONTRAIANTE, durante a execuCao dos servigos;

6.29 - E expressamente proibida, tamb6m, a veiculagSo de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
pr6via autorizag6o da Administraqio da CONTRAIANTE.

6,30 - A Contratada dever6 garantir solugao de sistema de Teleradiologia via Web RIS que permita:

. lntcrfacc Wcb;

. Gcrcnciamento do fluxo de exames local e via web para os usu6rios;

. Laudo local c remoto para os m6dicos;

. Pcrmita a visualizagao das imagens via Web;

. Worklist nas modalidades;

. Alrl dc Integragao do sistcma dc gcsGo radiol6gica (RlS] com o sistema de gestio do hospital (HIS);

. Disponibilize o portal do paciente para download dos laudos pelos pacientes via web;

. Pcrmitir a insergdo c rccuperagao de dados dos pacientcs cadastados atrav6s de identificador rlnico
(Cadastro Nacional de Safide, CPF, RQ Nrimero de Prontuirio);

. Pcrmitir a rcalizagio dos Laudos indcpcndente da conexSo com a rede de internct e armazenagem de todos
os cxames realizados em banco de dados;
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7.1 - O acompanhamento c fiscalizaqio, para o fiel cumprimento c exccugao deste contrato, serio feitos peto
servidor Paulo Marcos Chaves Carvalho, a quem caberi a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente,
os prazos, condig6es e disposig6es destc contrato, bem como comunicar as autoridades competentes qualqucr
eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

7.2 - Fica reservada i fiscalizaqio a compet6ncia para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos
ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona dircta ou
indiretamente com o obieto deste contrato, garantindo, entrctanto, o contradit6rio e a ampla defcsa.

7.3 - A atuagio da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva da Contratada,
no que concerne i execugio do Contrato e as implicagdcs pr6ximas ou remotas, perante o Contratantc ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidadcs na execuqio do contrato nao implica
em co-responsabilidade do Conrratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condigdes para a mais completa fiscalizagio do Contratante,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso d fiscalizagio dos servigos referentes ao obreto contratado,
bem como atendendo as observag6es e exig6ncias aprcsentadas pcla fiscalizatao.

CLAUSUUT oITAvA - PAGAMENT0,

8.1 - A Secretaria Municipal de Sa[de efetuard o pagamento i licitantc cm at6 30 (trinta) dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigao detalhada dos servigos durante o mes, iuntamcntc
com a apresentagao da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo 6195o competentc,
vedada i antecipagao de pagamento, para cada faturamento.

8.2 - Ocorrendo erros na apresenhgao do[s] documentofsJ fiscal(isJ, o[s) mesmo(s) ser6(ioJ devolvido[s) i
contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sere contado a partir da data dc
apresentagao da nova fatura, devidamente corrigida.

8,3 - A Secretaria Municipal de Safde poder6 deduzir do pagamcnto imporL6ncias que a qualquer titulo lhc
forem devidos pela contratada, em decorrancia de inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade
da contratada.

8.4 - O pagamento ser6 realizado em Conta cuios dados foram fornccidos pela Contratada, a saber: Banco do
Brasil; Agdncia: 3025; Conta Correttet 43643-7.

8.5 - No caso de pagamcnto mediante dep6sito banciirio o CNPJ/MIr ou CPF/MF constante do rcspectivo
\-' processo e o CNPI/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverao ser coincidentes. Ressaltando-se, que nio scrio

efetuados cr6ditos em contas:
a) de empresas associadas;
bl de matriz para fllial;
c) de filial para matriz;
dl de s6cio;
e) de representante;
fl de procurador, sob qualquer condigio.

8,6 - f vcdada a antecipageo d.e quaisquer pagamentos sem o cumprimcnto das condigoes estabelecidas ncstc
Contrato.

8.7 - Nenhum pagamento sertr efetuado a contratada enquanto pcndcnte de liquidagio qualquer obrigagSo
financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

8.8 - A contratada arcar6 com todos os custos referentes I mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos dc
todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros dc
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9'4 'A Conffatad4 durante a execugao do Contrato, somente poder6 receber 03 (tr6s) advert6ncias,
quando, entio, serS declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicagio das penalidades cablveis. A
Administragao, por6m, poderii considcrar rescindido o contrato mesmo que s6 tenha ocorrido uma
advert6ncia.

qualquer naturez4 perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necess6rios i
prcstagao dos servigos obieto deste contrato.

8.9 - A Sccretaria Municipal de Saridc podcri deduzir do pagamento importAncias que a qualquer tftulo lhe
forem devidos pela contratada, em dccorrancia de inadimplcmento contratual ou outras de responsabilidade
da contratada.

CLAUSULA NONA. PENAJ.IDADES.

9.1 - A empresa adjudicat6ria deverA observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a
rcalizagio do objeto contratado, su,eitando-se is penalidades constantes no art.7e da Lei no 10.520/02 e nos
arts. 86 e 87 da Leina 8.666/93 e suas alteragoes.

9.2 - A Empresa que deixar dc cumprir as obrigag6cs estabelccidas por este Contrato, poderio ser
aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advert6ncia;
bl Multa dc 0,3% (tr6s d6cimos por cento) por hora de atraso no cumprimento dos horirios;
c) Multa de 10%o (dez por ccntoJ pclo descumprimento do Contrato;
dJ Suspensio do direito de contratar com a Administragao;
e) Dcclaragio de inidoncidade para contratar com a Administrageo ptblica Municipal.

9.3 ' Antcs da aplica96o dc qualquer das penalidades, a Contratada serd advertida, devendo apresentar
dcfcsa em 05 (cinco) dias iteis.

9.5 - As advert6ncias, quando seguidas de justificativa accita pcla Administragao, nio ser6o
computadas para o fim previsto no item 9.4.

9.6 'As advcrtEncias, quando n6o scguidas de justificativa aceita pela Administragio, dario ensejo i
aplicagio das penalidades das letra do item 9.2.

9,7 - As multas previstas nas letras "b" c "c" poderio ser aplicadas em conjunto e acumuladas com uma
das penalidades previstas nas letras "d" e "e" todas do item 9.2.

9.8 - A multa morat6ria seri calculada a partir do momento em que ocorreu o fato gerador e n6o da
advcrtdnci4 estando limitada a 70o/o (d,ez por centoJ, quando dever6 ser rescindido o Contrato e aplicada,
tamb6m, a multa cominat6ria de 10% (dez por centoJ. Poderi a Adminisrragao, entretanto, antes de atingido
tal limite, rescindir o Contrato em razio do arraso.

9.9 ' A administragio poderl considerar outros fatos, que nao o simples atraso no fornecimento, para
cntcnder rescindido o Contrato.

9.10 - As multas serao calculadas pelo total do Conrato.

9.11 ' Se o descumprimento do Contrato gerar consequancias graves para a Administragao, podeni
est4 al6m de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letr do item 9.2.

9.12 - Se os danos puderem
pcna dc Declaragio de Inidoneidadc.

Priblica Municipal como um todo, sera aplicada
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9.13 - A dosagem da pena e a dimensio do dano, serio identificadas pela Secretaria Municipal de
Saride.

9,14 - Quando declarada a Inidoneidade Contratada, a Prefeitura Municipal submetere sua dccisAo ao
Procurador Geral do Municipio, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administraqao Priblica
Municipal.

9.15 - Nio confirmada a Declaragio de Inidoneidade, sere esta considerada como suspensio do direito
de contratar com a Administragao pelo prazo mdximo de 02 (dois) anos.

9,16 - Poderio ser declarados inid6neos ou receberem a pena de suspensdo as empresas ou
profissionais que, cm razio dos contratos regidos pela Lei n'8.666/93:

a) Tenham sofrido condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilfcitos visando frustrar os ob,etivos de licitagao;
cJ Demonstrarem n6o possuir idoneidade para contratar com a AdministratAo em virtude da pr6tica c

de atos illcitos.

CLAUSULA DECIMA - Do REAJUSTE Do VAI0R

10.1 - 0 rcajuste do prego contratado, ap6s o prazo estipulado na cl{usula supra, lcvar6 cm
consideraEeo a variagao do indice do IPCA/FGV acumulado nos fltimos 12(dozeJ meses, ou de outro indice
que vier a substitutlo. 56 ocorrer6 reaiuste, se o prazo do contrato for superior a 12 (doze) meses, atendcndo,
assim i determinaqdo legal.

lO,2 - A concessao do reajustc ser{ preccdida de ato da autoridade competente devidamcntc
motivado, cabendo i Administragio da CONTRATANTE verificar sc os novos pregos a serem conEatados nAo

estao superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam idanticos servigos a outros 6rgios
prlblicos, devendo as partes, se for o caso, rcver os pregos para adcqud-los is condigbcs cxistentcs no inicio
do contrato firmado.

10.3 - O reajuste do valor se farA mediante solicitagAo formal da parte interessada, devidamcntc
justificado, se concretizando atrav6s de acordo entre as partes.

CL{USULA DECIMA PRIMEIRA - ALTERA96ES CONTRATUAIS - O contrato poderd ser alterado, de acordo
com o disposto no art.65 da Lei ne 8.666/93.

PARAGRAF0 PRIMEIRO - A CONTRATADA ficari obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es dcsre
contrato, acr6scimos ou supress6es nos servigos objeto do prcsente contrato, de at€ 250/o (vinte c cinco por
cento] do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art. 65, $1e, da Lei Federal ne 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ncnhum acr6scimo ou supress5o podcr6 ser realizado sem a dcvida
motivagio ou exceder o limite estabelecido no par6grafo anterior, salvo as supress6es resultantes de acordo
celebrado pelos contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. REsCIsAo.

12.1 - A inexecugao, total ou parcial do contrato enserara a sua rescisio, com as consequoncias contratuais c
as previstas na Lei Federal n.o 8.666/93.

PARAGRA"FO PRIMEIRO - A rescisio poder6 ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII c XVll do arl 78 da Lei Federal n.e 8.666/93.
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PARAGRAFo SEGUNDo - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art 78 da Lei Federal
n.q 8.655/93, sem que haia culpa da contratada, sere esta ressarcido dos prejulzos rcgularmente comprovados
quc houver sofrido, na forma do $ 2a do art. 79 do mesmo diploma.

PAR(GRAFO TERCEIRO - Os Contratantes poderio rescindi!, no todo ou em parte, o presente

instrumento, mediante aviso escrito, com anteced6ncia mlnima de 30 (trinta) dias. Neste caso, a CONTRATADA
pcrccber6 apcnas c exclusivamente o valor dos servigos efctivamcnte realizados at6 a data da rescisio.

cLAusuLA DECIMA TERCEIRA- DIsPosIqoEs cERAIs, - Para os casos omissos ser6 aplicada a legislagdo
que couber, obedecidas as disposiqdes previstas na Lei ns 8,666/93 e suas altera96es.

PARAGRAF0 PRIMEIRo - O C0NTR TANTE nio responder6 por quaisqucr compromissos assumidos
pclo contratado com terceiros, ainda que vinculados ) execugio do presente Contrato.

PARAGRAF0 SEGUNDo - o presente Conrato n6o poder6 ser obieto de subconrratagao, cessio ou
transfcrcncia, no todo ou em parte.

PAIIr{GRAFo TERCEIRO - Na intcrpretagao das disposi96es dcste Contrato e integragio das omiss6es,
dcsde que compatfveis com os preceitos de Direito Priblico, al6m da necessdria invocaqio ds normas prescritas
na Lci Federal n.a 8.666/93.

PARAGRAFO qUARTO - A CONTRATADA responder{ por todos os danos e prejulzos decorrentes de
paralisag6es na execugio do obieto contratado, salvo na ocorrdncia de caso fortuito ou forga maioq sem que

haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legishgao vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE

no prazo de 48 [quarenta c oito) horas da ocorr6ncia, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.

PARr{cRAFo QUINTO - Ap6s o 10s (d6cimoJ dia dc paralisagao do objeto contratado, o
CON'I'RATANTE, podere optar por uma das seguintcs alternativas:
a] promover a rescisio contratual, indcpendentemente de interpelag6o judicial, respondendo a C0NTRATADA
pclas perdas c danos dccorrcntcs da rcscisao;
b) cxigir a execugio do Contrato, sem prejulzos da cobranga de multa correspondente ao periodo total de

atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PARAGRAF0 sExTo - o C0NTRATANTE providenciarS a publicagio resumida do C0NTRATo e seus

ADITAMENT0S, no Dilrio Oficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sao partes integrantes destc Contrato o Edital do Pregio Presencial Ns 21-
2v22,bem como as Propostas dc Prc'o da Contratada.

CL1USULA DfCIMA QUARTA - Do FOR0 - Para dirimir as questdes oriundas deste Contrato, fica eleito o
I;oro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Pilblica Municipal.

Brumado-BA, 1 setembro de 2022.
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ESTADO DA BAHTA
CNPJA{F N. r4.105.70410001-33

Prsle CeL Z.cr Lelte' n' 415 - Cclam
CEP: 46100-m0 - Brumrdo-BA

ExrRATo Do coNTnATo DE pRESTAcAo DE sERwgos Ne 447-2022

C0NTRATO N!447-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAODE
CNPI/MF: 13.759.150/0001-25
CoNTRATADA: BIOGRAPII COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPI/MF: 04.314.250/0001-57
Oblcto: Contratagao de empresa para prestagSo de serviqos de Locaqao dc Sistcma de Comunlcageo
e Arquivamento dc lmagens IPACS - Picturc archivlng and comlnication System) destinado ao
Hospital Municipal Professor Magahaes Neto.
Vigancia: 12 (doze) mcses.
Modalldade de Liclragao: PRnGilo PRESENctal Ns 21-2022.
Valot global: R$ 70.800,00 (Setenta mil e oitocentos reais)
Dcspesa 23

Organograma 04.001

Funcao/Subtuncao/Proleto 10.302.0003
Dota6o orqamenteria 2061 - GESTAo D0 HoSPITAL MUNICIPAI. PRoFESSoR MAGALHAES NETo
Elcmcnto: 3.3.90.39.00
Data: Brumado-B^, 14 de setembro de 2022.

CERTIFICASAO DIGITAL: MTIZQTFCOTDCQJU4QOIYMZ

Esta edigeo encontra-se no site oficial deste ente.


