
CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 45T.2O22

Pelo presente Instrumento de Cono:ato de Fornecimento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE
SAITDE Pessoa Jurfdica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPI/MF sob ne 13.759.150/0001-25,
com sede administrati na Praga Cel. Zeca Leitg ne 415, 1e Andaf, Centro, Brumado-BA, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de
Sarlde o Sn CLAUDIO SOARES FERES, cadastrado no CPF/MF sob ne 068.994.926-01, portador da
Carteira de Identidade RG ne 7L.773.437 -38/SSP-B4 residente e domiciliado ) Rua Jos6 Batista da
Silva ns 17, bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, e do outro lado a Empresa KONICA MIN0L;IA
HEAL:IHCARE Do BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAI|IENTOS MEDICOS LTDA, com sede na Rua Staq,

ne 420, Bairro lardim Canadd, na cidade de Nova Lima/MG, inscrita no CNPJ/MF sob ns
77.256.283/0001-85, representada neste ato por sua Procuradora Legal, a Sra. Nayara Mardns
Santos de AJmeida Felipe, portadora da C6dula de Identidade RG. na MG-11.929.981 SSP/MG,
inscrita no CPF/MF sob o ne 07L.770.556-06, dora nte designada COMR.AiXADA estiio justas e

acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao PREGAo ELETRoNICo Ne 66-2022,
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em t6/09 /2022, dentro das cldusulas e condig6es
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Aquisigao de kit digitalizador de imagens para raios-x,
destinado ao Hospital Municipal Professor Magalhies Neto, conforme especificagdes abaixo:

LOTE 01. KT DIGITALIZADORDE IMAGEM PRA RAIO.X

Valor total por extenso: (Sessenta e oito mil reais),

PAR.AGRArO PRIMEIRO (DA IUSTIFICATIVAJ - lustifica diante da necessidade de agilizar os
trabalhos desenvolvidos pelos profissionais na realizagio de exames de raios-x e emissio de laudos,
bem como proporcionar um aGndimento de qualidade aos pacientes da Unidade, oferecendo-lhes
servigos com agilidade, eficdcia e precisao nos diagn6sticos clfnicos.

PARAGRAFo SEGUND0 (DA VINCULAQAo) - o presente Contrato vincula-se is determinag6es da Lei
ns 70.520 /02 e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administlztivo ne !34/2022 de
14/07 /2022, cuja licitagio foi realizada na modalidade PREGA0 ELETRoNIC0 Ne 66-2022 de
L8/08/ZOZ2, tipo Menor Prego Por Lote, com observdncia dos dispositivos contidos na Lei ne
10.520/02, que integra ao presente con0:ato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - FoNTE DE REct Rsos. As despesas decorrentes do presente contrato
correrao por conta da seguinte Dotagio Orgamentiria,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAI]DE

04.00 1.1 0.302.00 03.20 67.4.4.9 0.52.0 0
PROFESSOR MAGALHAES NETO

(Despesa 26J GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

CLAUSULA TERCEIRA . VALOR DO CONTRATO.

3.1 - O valor do presente contrato 6 de R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais), referente
ao valor total para o(sJ lote(sl 01, dentre eles, os custos com a entrega dos equipamentos, instalagao
dos equipamentos, os en&[gos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens, licengas,
despesas de frete, garantias e todas as demais despesas necesslrias para o fornecimento do
respectivo obieto, o pagamento ser6 feito mediante notas fiscais deyidamente preenchidas.
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Valor Total
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RAIO -X

UND
CR Regius
Sigma II -
50

1,00 68.000,00 68.000,00

Valor Total [R$) 58,000,00
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CLAUSUIA QUARTA. VIGENCI.A E C0NDIC6ES DE D(ECUSAO DO CONTRATO.

4.1 - O prazo de vig6ncia do contrato, a contar da data da sua assinatura, sera de 06 (seis)
meseg a contar da data de assinatura do contrato, respeitadas as determinag6es do arL 57 da Lei ne

8.665/93 com suas alterag6es.

4.2 - O prazo de entrega dos equipamentos seri de at6 30 (trinta) dias corridos apos a
solicitagao pelo setor responsdvel, reservado o direito de nio ser adquirida a totalidade dos itens de
cada lote em entrega {nica.

4.3 - Qualquer diverg0ncia entre os equipamentos entregues deverA ser solucionada em at6
48 (quarenta e oitoJ horas.

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

demais provas exigidas por normas t6cnicas oficiais, para a perfeita execugao do objeto deste
instrumento.

4.S - A eventual reprovagao do objeto desse contrato, nio implicar6 em alteragXo dos demais
prazos contratuais, nem eximir6 a Contratada da aplicagio das multas contratuais a que est6 sujeita.

4.6 - Os prazos de entrega admitem prorrogagio, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser
justificado por escrito e previamente autorizado pelo responsavel, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos:
al Alteragio das especificagdes pela AdministragAo Municipal;
bJ Superveni€ncia de fato excepcional e imprevisfvel, estanho i vontade das partes, que

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

produtos e no interesse da Administratao Municipal,
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela

Leins 8.666/93;
e) Impedimento de cumprimento do Edital e execugio do Contrato por fato ou ato de

terceirot reconhecido pela Administragio Municipal em documentos contemporaneos a sua
ocorrOncia;

0 Omissio ou atraso de provid6ncias a cargo da Administragao Municipal, sem prejulzo das

sang6es legais aplicAveis aos responsdveis.

4,7 - Constatada a intemrpgio do fornecimento do objeto desse contrato, por motivo de forga
maior, o prazo estipulado na cl6usula 4.1 deveri ser prorrogado pelo pedodo razoavelmente
necess6rio ) sua retomada,

CLAUSULA QUINTA. oBRIGAq6ES Do C0NTRATANTE.

S,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, previamente, servidor responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagio deste
contrato.

CLAUSULA sExTA. oBRIGA9OES DA CoNTRATADA"

6.1 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informagoes, 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.

6.2 - Cabe I Contratada, permitir e facilitar I fiscalizag5o do fornecimento, em qualquer dia e
os informes e esclarecimentos solicitados.
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6.3 - A Contratada 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugio do Contrato, nao excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade I fiscalizagio,

6.4 - A Contratada seri respons6vel pela qualidade do fornecimento que constitui o obieto
deste Contrato, inclusive com obediencia ) legislaqio pertinente em vigor, al6m de obedi6ncia ao
disposto no Edital.

6.5 - 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.

6.6 - Manter durante toda a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por
ela assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagio.

6.7 - No ato da entrega, os equipamentos sereo verificados e deverio estar de acordo com as
especificagdes exigidas. Verificada qualquer irregularidade no equipamento entregue, a Prefeitura
Municipal de Brumado proceder6l imediata devoluqio.

6,8 -A Contratada deveri entregar os equipamentos montados, instalados e testados, no local
designado pela Secretaria Municipal de Sadde de Brumado, e ministrarl sem 6nus para a Prefeitura
Municipal de Brumado, Eeinamento t6cnico e Operacional, caso seja necess6rio.

6,9 - A Contratada dever6 estar apta ) prestagio de servigos e instalagio dos equipamentos
mencionados, respons{vel pela garantia dos equipamentos, sem custos ao municfpio, atravds de
assistancia t6cnica ou representagao t6cnica especializada.

6.10 - A Contratada obriga-se a substituir os equipamentos que porventura nao atendam ls
especificaq6es e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem aiterag6es e problemas que
impegam seu uso, dentro do prazo de garantia, sob pena das sang6es cablveis.

A empresa dever6 apresentar Sistema de digitalizagio de imagens radiograficas monocassete:

I.Sistema de Digitalizagao de Imagens Radiogr6ficas convencionais efetuado em equipamentos de
raios-x.

IlDigitalizagio de imagens com possibilidade de resolufo mfnima de 05 pixels/mm em modo
padrio e no mfnimo 10 pixels/mm em alta resolugao;

IIl.Resolugio para todos os tamanhos de cassetes;

IV.Capacidade de processamento mfnimo de 50 chassis no tamanho 35x43cm.

V.Escala de tons de cinza mfnima de 12 bits [4096 tons);

Vl.Reconhecimento autom6tico do tamanho e tipo do cassete, assim como associar a imagem
adquirida ao paciente;

Vll.Estagio de cadastramento de pacientes e manipulagio de imagens dotados de conexio DICOM
3.0 com monitor (LCD) de no mlnimo 21 polegadas, mem6ria RAM de no mfnimo 8 GB e disco
rlgido IHDJ de pelo menos 1 TB;

VIII.Leitor 6ptico de barras ou por radiofrequ6ncia ou sensores para identificagio dos chassis;

XArmazenamento em disco local (HD] de no minimo 2.000 imagens.

X.Efetuar de modo automdtico o enegrecimento de borda da imagem digitalizada que nio recebeu
radiagio;

XI.Configuragio pelo usulrio dos protocolos de processamento por regiio anat6mica de estudo;

Xll.Marcagio das imagens com figuras ou palawas pr6-gravadas;

XIII.Insergio de texto livre na imagem (Anotag6es];

XlV.Reversio ou rotagao de imagem (cima para baixo ou direita pra esquerdaJ;
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XV.Alteragio do brilho e contraste das imagens;

Xvl.Visualizagao em tela cheia independente do monitor a ser utilizado;

XVIl.Fungio para aceitar/rereitar imagem;

XVIII.Possuir algoritno de compress6es de imagens DICOM sem perda da qualidade da imagem;

XIX.Zoom de regi6es de interesse;

)O(Slgoritmos de redugio de ruldo para remogio por software de granulagio devido a

discrepincias de radiagio na imagem adquirida;

XXI.Filtro para remogio de gradeamento (Efeito Moir6J;

XXll.Servigo DICOM 3.0, Storage SCU para imagens brutas (raw data) e p6s-processadas;

)OOII.Servigo DICOM 3.0 Print SCU para impressio;

XXlV.Possibilidade de disponibilizar imagens para no mfnimo 04 (quatro) estaq6es de visualizagio
simultAneas.

XXV.Servigo DICoM 3.0 Worklist Management SCU para recebimento de informag6es do sistema de

informagio radiol6gica (RlS) e hospitalar (HIS);

)O(VlSistema completo com LAN Fast Etherne!

XXVII.Formatar a impresslo com at6 04 imagens de resolugio diagn6stica na mesma pellcula de filme;

XXVlll.Placas de f6sforo (cassetesJ disponfveis no tamanho 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm e 35x43 cm;

)OflX.Cassetes inclusos para o digitalizador

. 02 (doisJ chassis com placa de f6sforo tamanho 24x30cm para Raios-x ou tamanhos similares;

. 02 (dois] chassis com placa de f6sforo tamanho 35x35cm para Raios-x ou tamanhos similaresi

. 02 (dois) chassis com placa de f6sforo tamanho 35x43cm para Raios-x ou tamanhos similares;

)O(X.Nobreak compadvel com o aparelho ofertado de no mfnimo 2kva.

)Oo(l.Registro e manual traduzido em portugues devidamente registrado na ANVISA;

)OO(ll.Assistencia t6cnica localizada no mesmo estado;

Garantia do Equipamento 12 [doze) meses.

CLAUSULA SETIMA . FISCALIZACAO.

7,1 - O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugeo deste contrato,
serio feitos pelo servidor Paulo Marcos Chaves Carvalho, indicado pela Secretaria Municipal de
Sarlde, a quem caber6 a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, 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 A fiscalizagio a competencia para resolver todos e quaisquer casos

singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma
se reiaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o

contradit6rio e a ampla defesa

7,3 - A atuagao da Fiscalizaglo em nada restringe a responsabilidade fnica e integral
exclusiva da Contratada, no que concerne i execugio do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou
remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrdncia de eventuais
irregularidades na execugio do contrato nio implica em co-responsabilidade do Contratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecer condigdes para a mais completa fiscalizaEio do
es piciando o acesso i fiscalizagio dos equipamentos
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referentes ao objeto contratado, bem como atendendo as observag6es e exigdncias apresentadas pela
fiscalizagio.

CLAUSULA OITAVA. PAGAMENTO.

8.1 - A Secretaria Municip efetuar6 o pagamento A licitante em at6 30 ftrinta] dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigio detalhada do equipamento,
juntamente com uma c6pia das requisig6es e da apresentagio da Nota Fiscal correspondente,
devidamente aceita e atestada pelo 6rgao competente, vedada A antecipagio depagamento, para cada
faturamento.

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

8.3 - Ocorrendo erros na apresentagno do[s) documento(sJ fiscal(is), o(s) mesmo(s) ser6(io)
devolvido(sJ a contratada para colre€o, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serl
contado a partir da data de apresentagao da nova fatura, devidamente corrigida"

8.4 - A Secretaria Municipal de Safde poderS deduzir do pagamento importincias que a
qualquer dtulo lhe forem devidos pela contratad4 em decorrtncia de inadimplemento contratual ou
ouEas de responsabilidade da contratada,

8.5 - O pagamento ser6 realizado em Cona cuios dados foram fornecidos pela Contratada, a
saber: Banco do Brasll; Ag6nda 2350-7; Conta Corrente: 106371-5.

8.5 - No caso de pagamento mediante dep6sito banc6rio o CNP|/MF ou CPF/MF constante do
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta banc6ria deverio ser coincidentes.
Ressaltando-se, que nao serao efetuados cr6ditos em contas:

a] de empresas associadas;
bJ de matriz para filial;
cJ de filial para matriz;
dJ de s6cio;
e] de representante;
fJ de procurador, sob qualquer condigio.

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

8.8 - Nenhum pagamento seri efetuado i contratada enquanto pendente de liquidaglo
qualquer obrigag5o financeira que lhe for imposta em virhrde de penalidade ou inadimplemento
contratual.

8.9 - A contratada arcare com todos os custos referentes I mio-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigag6es de ordem trabalhista, recursos materiais,
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e

demais encargos necesslrios I enEega do objeto deste contrato.

CLAUSUI.A NONA . PENAIIDADES.

9.1 - A empresa adjudicat6ria deverl observar rigorosamente as condig6es estabelecidas
para a realizagio do obieto contratado, sujeitando-se is penalidades constantes no arL 7q da Lei n0
10.520/02 e nos arts.86 e 87 daLelne 8.666/93 e suas alterag6es.

9.2 - Constitui ilfcito administrativo a pr{tica dos seguintes atos pelo licitante:
a) impedi[, fiustrar ou ftaudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinaqio ou

qualquer outro expediente, com o intuito de obtex, para si ou para outrem, vantagem;
b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a
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cJ afastar licitante, por meio de violenci4 grave ameaga, fraude ou oferecimento de ntagem
de qualquer tipo;

dJ desistir de licitax, em razio de rrantagem oferecida;
e) apresentar declaragio ou qualquer outro documento hlso, visando ao cadastramento, a

atualizagio cadastral ou a participagio no procedimento [icitat6rio;
0 recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat6rio, em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, denh:o do prazo estabelecido pela Administragio, exceto
quanto aos licitantes convocados na contratagao de instituigiio brasileira, que detenha inquestionivel
reputagao 6tico-profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relaEao entre o
objeto do contrato e a finalidade precfpua da instituigao, inadmitindo o trespasse da execugio do
objeto contratual a terceiros, que nio aceitarem a contratagao nas mesmas condig6es propostas pelo
primeiro adiudicatdrio, inclusive quanto ao prazo e pregoi

gJ cometer fi'aude fiscal.

9,3 - Constitui illcito administrativo a pr6tica dos seguintes atos, pelo contratado:
aJ admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificagio ou vantagem, inclusive

prorrogag5o contratual, durante a execugio do contrato celebrado com o Poder Pdblico, sem
autorizagao em lei, no ato convocat6rio da licitagao ou nos respectivos instrumentos conhatuais;

bl haver concorrido, compro',radamente, paril a consumagio de ilegalidade, obtendo
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modiflcag6es ou prorrogag6es contratuais;

c) ensejar a sua contratagio pela Administragao, no prazo de vig6ncia da suspensio do direito
de licitar ou contratar com a Administragio ou da declaragdo de inidoneidade;

d] incorrer em inexecugio de contrato;
eJ frauda4 em prejulzo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente

os pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; enEegando bem
diverso do contratado; alterando substAnci4 qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.

0 frusoari iniustifi cadamente, licitagio instaurada pela AdminisragAoi
g) cometer fraude fiscal.

9.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses elencadas no item 9,2 e 9.3,
respectivamente, poderio ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advert6ncia;
bJ Mula de 10% [dez por centoJ em caso de recusa do adiudicatdrio em firmar o contrato;
c) Multa de 20% fvinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;
dJ Multa de 50%0 (cinquenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;
e) Suspens5o tempor6ria de participar de licitagio e impedimento de contratar com a

Administragao Municipal por prazo nXo superior a dois anos;
fJ Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Pdblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes dapunigao ou at6 que seja promovida a reabilitagio
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser{ concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragio pelos prejulzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangdo aplicada
com base na allnea anterior.

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidadeq a Contratada serA advertida,
devendo apresenbr defesa no prazo de 05 [cincoj dias Uteis.

9.6 - A advert6ncia quando seguida de iustificativa aceita pela Administragio nio dari ensejo
i aplicaglo de outra(sl penalidade(sJ.

9.7 - A advertdncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nio aceita
pela Administragio, dar{ ensejo i aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a
letra "d" do item 9.4, inclusive, poder, acarretar na rescisao unilateral do contrato.

9.8 - A multa prevista na letra 'b" poder6 ser aplicada acumulada com uma das penalidades
previstas nas letras "C' e "d" todas do item 9.4.
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9.9 - Para a aplicageo das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a
gravidade da infragio, os preiulzos dela advindos para a Administragio Prlblica e a reincid6ncia na
prrtica do ato, sem prejuizo de sang6es civis e criminais cabfveis,

9.10 - A dosagem da pena e a dimens6o do dano serio identificadas pela Secretaria Municipal
de Safde.

9,11 - As multas serlo calculadas pelo valor total do Contrato.

9.12 - As multas nio tem car6ter compensat6rio e o seu pagamento nao eximirA a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

9.13 - A Administragao P(blica se reserya ao direito de descontar do pagamento devido )
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condigdes pactuadas.

9,14 - Serio punidos com a pena de suspenseo tempor6ria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administrageo os que incorrerem nos illcitos previstos nas alfneas "f' e "g" do
item 9.2 e nas allneas"au,"C',"e" e"F' do item 9.3.

9.15 - Serio punidos com a pena de declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administragio, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja
promovida a reabilitagio perante a autoridade competente para aplicar a puniqio, os que incorram
nos illcitos previstos nas allneas "a" a "e" do item 9.2 e nas allneas "b", e "d" do item 9.3.

CLAUSULA D6CIMA - ALTERA9oES C0NTRATUAIS - O contrato poderS seralterado, de acordo com
o disposto no arL 65 da Lei ns 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
deste contrato, acr6scimos ou supress6es na aquisigao/fornecimento dos bens objeto da presente
licitagio, de atb 2So/o [vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do conEato, conforme
preconiza o arL 65, $1e, da Lei Federal ne 8.666/93.

PARAGRAFO SEGT NDO - Nenhum acr6scimo ou supressio poder6 ser realizado sem a

devida motilagio ou exceder o limite estabelecido no paragrafo anterior, salvo as supress6es
resultantes de acordo celebrado pelos contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. REsCIsAo.

11.1 - A inexecugao, total ou parcial do contrato ensejard a sua rescisio, com as
consequOncias contratuais e as previstas na Lei Federalne A.666/93.

PARAGRA"Fo PRIMEIRo - A rescislo podeni ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I aXII eXVII do arL 78 da Lei Federal n.e8.666193.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisXo ocorrer com base nos XII a XVll do arr 78 da Lei
Federal n.s 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcido dos preiuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, na forma do $ 2e do arL 79 do mesmo diploma.

PARAGRAFO TERCETRO . Os Contratantes poderao rescindit no todo ou em parte, o
presente instrumento, mediante aviso escrito, com antecedencia minima de 30 (trintal dias. Neste
caso, a CONTRATADA percebere apenas e exclusivamente o valor dos sereigos efetivamente
realizados at6 a data da rescisao.

cLAusUl,A DfclMA SEGUNDA- DIsPosIqoEs cERAJs, - Para os casos omissos ser6 aplicada a
legislagio que couber, obedecidas as disposigSes previstas na Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

NAYARA
MARTINS
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PARAGRAF0 PRIMEIRo - o CoNTRATANTE nio responderd por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados I execugeo do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUND0 - o presente Contrato nao podera ser obieto de subcontratagio,
cessio ou transfer6ncia, no todo ou em parte.

PARAGRAXO TERCEIRO - Na interpretagao das disposig6es deste Contrato e integragio das

omiss6es, desde que compadveis com os preceitos de Direito Prlblico, al6m da necess{ria invocagio
is normas prescritas na Lei Federalns 8.666/93.

PARAGRAFo QUARTo - o coNTRATADo respondera por todos os danos e preiulzos
decorrentes de paralisag6es na execugio do obieto conffatado, salvo na ocorrancia de caso fortuito
ou forga maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislagio 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 [d6cimo) dia de paralisagio do objeto contratado, o

CONTRATANTE, podera optar por uma das seguintes alternativas:
a] promover a rescisao contratual, independentemente de interpelaFo judicial, respondendo o

CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
bJ exigir a execugao do Contrato, sem prejulzos da cobranga de multa correspondente ao perfodo
total de atraso, respeitado o disposto na legislagio em vigor.

PARAGRAFo silTo - o C0NTRATANTE providenciarS a publicagao resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Di6rio Oficial do Municfpio, nos termos da legislagao vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sao partes integtantes deste Contrato o Edital do Pregeo Hetrdnlco
Ns 66-2022, bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CTAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato, fica
eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda P(blica Municipal.

Brumado-BA, 16 bro de 2022.

CO
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S€gunda-feira
3 de Outubro ds 2022
8 -Ano X - No 7166 Brumado

Diririo Oficial do
iTUHIGIPIO

PRf,FEITURA MUNICIPAL Df, BRUMADCI =4J;Rf,STADO DA BAHIA
CNPJA{F Nr 14.105.70410001-33

PIaC. Cel. Z.cs Lelte. no 415 - Cctrrrd
CEP: 46100.000 - Brumrdo-BA

PREFtrTURA OE

BRSJMA@@
Edocor pars Ubedat

EX|RATO DO CONTRATO DE FORNEAMENTO Ng 451-2022

CoNTRATO Ns451-2022
CoNTRATANTB: FUNDO ri4UNtCtpeL Oe SatipS
CNPI/MF: 13.7s9.150/0001-25
COMRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE D0 BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA
CNPI/MF: 71.256.283/0001-85
Obreto: Aquislqeo de kit digitalizador de imagens para raios-x, destinado ao Hospital Municipal
Professor Magahaes Neto.
VEencia: 12 (doze) meses.
Modaltdade de Lic.ltaqeo: pREGAO ELETRoNICO Ns 66-2022.
Valor globat R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)
Despesa 26
Organoglama 04.001
Fungao/SubtunEeo/ProJeto 1 0.3 02.0003
DOIA6O OryAMErttEriA 2061 - GESTAO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHAES NETO
Elementor 4.4.90.52.00
Data: Brumado-BA, 16 de setembro de 2022

cERTtFtCAqAo DIGITAL: NTIXRJM2QZMZQJA0NEUI ME
Esta edigeo encontra-se no site oficial deste ente.


