
CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 526.2022

Pelo presente Instrumento de Contrato de Fornecimento, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAfDE,

Pessoa Juridica de Direito Priblico Interno, inscrito no CNPI/MF sob na 13.759.150/0001-25, com sede

administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, nB 415, 1q Andaq Centro, Brumado-BA, doravante denominado

simplesmente CONTRAjrANTE, representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de Satde o Sr.

clltuDlo soAREs FERES, cadastrado no cPF/MF sob na 068.994.926-01, portador da carteira de

Identidade RG no 1 1.773.437 -38/SSP-BA" residente e domiciliado i Rua Jos6 Batista da Silva na 17, bairro
Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, e do outro lado a Empresa M3 MEDICAL E SERvIqoS

ELETROMIEDICO EIRELI - EpP com sede na Rua Carlos Gomes, 224 - Prad,o - Recife/PE, inscrita no

CNPJIMF sob ne 33.788.537/0001-17, representada neste ato pelo Sr. Murilo Salgado Carneiro Jrluior,
portador da C6dula de ldentidade R.G. ns 2.455.549 - SSP-PE, CPF/MF ne 426.041.4L4-34, doravantc

designada Contratada, esteo iustas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao

PRf,cAo ELETRoNICo Na 72-2022, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em

20 /10 /2022, dentro das cl6usulas e condigdes seguintes:

CLI(USULA PRIMEIRA - DO oBfETo - Aquisigio dc aparelho de ultrassonografia portatil destinado a
UTI e Centro Cinlrgico do Hospital Municipal Professor Magalhies Neto, conforme especificagdes
abaixo:

LOTf, 01 - APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTATIL
VALOR TO'TAL

FUJIFILM -
Fabricante: Fujifilm

Sonosite, lnc. -
Modelos: M -

Turbo:
Transdutores:

Linear: HFL38X:
Convexo: C60x e
Setorial: P21X -

ANVISA:
80022060089

R$ 125.4s0,00

QUANT.
MARCA/MODELO/

FABRICANTE
ITEM UNID.

UND 01

VALOR UNIT.

R$ 125.450,00
01

EQUIPAMENTO
PORTATIL,
DES'TINADO A
APLICAEOES DIi
DIAGNoSTICO POR
IMAGEM, CAPAZ DIi
REALIZAR NO

MTNIMo OS

SEGUINTES DX.AMES:

A) IMAGEM GERAL (,
PEDIATRICO E

ADUl[o); B)
IMAGENS
ABDOMINAIS: B.1)
FiGADO, RINS,
PANCREAS, BAqo,
VESICULA BILIAR I]
DUTOS BILIARES;
IMAGENS
CARDIACAS:
coR EAo, V^LWLAS
CARDIACAS E

GRANDES VASOS;

CARDIOLOGI,A
NEONATAL. IMAGENS
GIN}iCOL6GICAS E

OBSTETRICAS (EM
2D): IMAGENS DD

PEQUENAS PARTES E

SUPERFICIAIS:
MAMA, TIREOIDE,
PR6STATA,
TESTiCULOS.

cANoLros

DESCRTCAO
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LIN c0s,
HERNIAS,
ESTRUTURAS
MUSCULOESQUELETI
CAS E OFTALMICO.
IMAGENS
VASCULARES (CoM
DOPPLER
COLORIDO): VASOS

ABDOMTNAIS, VASOS

PERIFERICOS
(vEN0s0
SUPERFICI.AL E
PROFUNDO],
ARTERIAL
PROFUNDO E

PROTOCOLO PARA
ANALISE DE

CAR6TIDAS.
IMAGENS EM
PROCEDIMENTOS
INTERVENCIONAIS:
IMAGENS EM
PROCEDIMENTOS
INTERVENCIONAIS
(Br6PSrAS, ACESSO

VASCULAR GUIADO,
BLOQUEIOS

ANESTESICOS,
ANESTESIAS

PERIFERICAS E DE
COLUNA E PUNqOES.
COM VISUALIZAq.AO
NOS MODOS: B; M;
DOPPLER COLORIDO;

DOPPLER PUIfADO;
DOPPLER CONTiNUO;
DOPPLER TECIDUAL;
CINELOOP DE 255
QUADROS; DUPLE&
IMAGEM HARMONICA
TECIDUAL; 2D COM
256 NIVEIS DE CINZA.
DrVISAO DE TELA
PARA 2 IMAGENS;
ZOOM EM TEMPO
REAL. AJUSTE DE
GANHO E

PROFUNDIDADE.
oTrMrzAq.Ao
AUTOMATICA I]E
GANH0; oTIMIzAEAo
AUTOMATICA DE
IMAGEM.
CAPACIDADE DE
INYXALAqAO FUTURA
DO PACOTE DOPPLER
TRANSCRANIANO.
CAPACIDADE DE
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INSTALAEAO FUTURA
DO PACOTE DI]
DEBITo CARDiACo
AUTOMATICO.
CAPACIDADE DE
INSTALAqAO FUTURA
DO PACOTE DE
MEDIqAO - DE
ESPESSURA MEDIA
INTIMAL - IMT.
PRESSET PARA
ECOCARDIOGRAFIA.
CALCULoS E PAGINAS
DE RESUUIADOS
COMPLIiTOS PARA
EXAMES
OBST6TRICOS,
CARDIOLoGTCOS E

VASCULARES, TAXA
DE QUADROS MINIMO
DE 250
QUADROS/SEGUNDO
(FRAME RATE)
POSSUIR MONITOR
DE VIDEO LCD
COLORIDO DE ALTA
RESOLUEAO,
INTEGRADO AO
SISTEMA, COM
DIACONAL,
TAMANHO MINIMO
DE 10". CONSOLE DE
COMANDO
CONTENDO:
TECLADO
ALFANUMtrRICO
INCORPORADO.
MANUSEIO DO
CURSOR POR TOUCH
PAD; TECLAS
PROGRAMAVEIS
PARA FUNqOES
AVANEADAS
DEFINIDAS PELO
USUAruO, COM
INTERFACE
TOIALMENTIi EM
PORTUGUES;
CAPACIDADI] DIi
ARMAZENAMENTO
INTERNO MiNIMO DE
76 GBYTES DE

MBMORIA
SUSCETiVUL A
vTBRAC0ES
MECANICAS;
AQUISIqAO,
ARMAZENAMENTO,
REVISAO E
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TRANSFERENCIA
DIGITAL DE IMAGENS.

AQUrs160 EsrArrcA
IFOTOS) E DINAMICA
(CLIPES DE 60
SEGUNDOS) DE
IMAGBNS. CONEXAO
ATIVA PARA NO
MINIMo UM
TRANSDUTOR.
EQUIPAMENTO DEVE
PERMITIR A TROCA
DE TRANSDUTORNS
SEM NECESSIDADE
DE DESLIGAR O

EQUIPAMENTO.
POSSIBILIDADE DE
ATUALIZAEOES
FUTURAS PARA
oUTRAS FUNEoES.
PESO M^AXIMO ATE 7
KC (COM A BATERA
INSTALADA].
PORTAVEL. BATERIA
RECARREGAVEL, COM
AUTONOMIA MiNIMA
DE 60 MINUTOS.
DEVE POSSUIR OS

SEGUINTES
ACESS6RIOS:
TRANSDUTORES
ELETRONICOS
MUrflFREQU6NCIAIS
DE BANDA LARGA,
FREQUENCTAS

SELECTONAVEIS PARA
BAIXA,
INTERMEDIARIA E

AI.'IA. CONFORME AS
CARACTE RISTI CAS A
BAIX0: 01
TRANSDUTOR
LINEAR COM 38MM
DE I,ARGT]RA E FAIXA
DE FREQUENCIA 6.13
MHZ; 01
TRANSDUTOR
CONVEXO COM 30 CM
DE PROFUNDIDADE E

FAIXA DE
FREQUENCIADE5AB
MHZi 01
TRANSDUTOR
SETORIAL ADULTO
COM 35 CM DE
PROFUNDIDADE E

FAIXA DE
FREQUENCIADElA5
MHZ; 01 FONTE BI-
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VOtJf AUTOMATICO.
GARANTIA MTNIMA
DE 2 ANOS PARA O

EQUIPAMENTO E

TRANSDUTORES.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 125.450,00

PARAGRAFo PRIMEIRo (DA VINCULAEAOJ - O presente Contrato vincula-se )s determinag6es da Lci
ns 70.520 /02 e8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo na 164/2022 de12/09/2022,
cuja licitagdo foi realizada na modalidade PREGAO ELETRoNICO Ne 72-2OZZ de 15/09/2022, tlpo
Menor Prego Por Lote, com observancia dos dispositivos contidos na Lei ne 10.520/02, que integra ao
presente contrato, independentemente de transcri96o.

CLAUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURS0S. As despesas decorrentes do presente contrato correrao
por conta da seguintc DotaEao Orgamentiria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

04.001.10.302.00 03.2061.4.4.90.52.00 - Despesa 26 - CES?io DO HOSPITAL MUNICtpAL pROFESSOR

MAGALHAES NETO

CL{USULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO.

3.1 - 0 valor do presente contrato 6 de R$ 125.450,00 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e
cinquenta reais), referente ao valor total para o Iote 01, 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 necessArias para o

fornecimento do respectivo objeto, o pagamento ser6 feito mediante notas fiscais devidamente
preenchidas.

cLAusuLA QUARTA - VIGENCTA E coNDrEOEs DE EXECUCA0 Do coNTRATo.

4.1 - O prazo de vig6ncia do contrato, a contar da data da sua assinatura, ser6 de 06 (seis) meses, a

contar da data de assinatura do contrato, respeitadas as determinaEoes do arL 57 da Lei ne 8.666/93
com suas alterag6es.

4.2 - O prazo de entrega do equipamento serri de at6 30 (trinta) dias corridos ap6s a solicitagio pelo
setor respons6vel, reservado o direito de nio ser adquirida a totalidade dos itens de cada lote em
entrega Unica.

4.3 - Qualquer divergdncia entre os equipamentos entregues dever5 ser solucionada em at6 48
(quarenta e oitol horas.

4.4 - Correrd por conta da contratada, 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 reprovagao do objeto desse contrato, nlo implicar6 em alteragio dos demais prazos
contratuais, nem eximira a Contratada da aplicagao das multas contratuais a que estd sujeita.

4.6 - Os prazos de entrega admitem prorrogagao, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser justificado
por escrito e previamente autorizado pelo respons5vel, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
a) Alteragio das especificaq6es pela Administraqio Municipal;
bJ Superveni6ncia de fato excepcional c imprevisivel, estranho i vontade das partes, que alterc
fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execuCa o do Contrato
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cJ Interrupgao da execugio do Contrato ou diminuigio da quantidade de fornecimento dos produtos e

no interesse da Administragao Municipal;
d] Aumento das quantidades inicialmente previstas no Confrato, nos limites permitidos pela Lei n0

8.666/93;
eJ Impedimento de cumprimento do Edital e execugio do Contrato por fato ou ato de terceiros,

reconhecido pela Administragao Municipal em documentos contemporAneos a sua ocorr6ncia;

0 Omisseo ou atraso de providancias a cargo da Administragao Municipal, sem prejuizo das sang6es

lcgais aplic6veis aos rcsponsdveis.

4,7 - Constatada a interrup€o do fornecimento do obieto desse contrato, por motivo de forqa maior, o

prazo estipulado na cliusula 4.1 dever6 ser prorrogado pclo periodo razoavelmente necessirio i sua

retomada.

CLAUSULA qUINTA. OBRIGA9OES DO CONTRATANTE.

5,1 - Efetuar o pagamento nas condiqocs definidas no Contrato.

5.2 - Atestar o fornecimento, no que tange a sua qualidade e pontualidade, observando as condigSes

cstabelecidas no contrato.

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

CLAUSULA SEXTA. OBRIGAEOES DA CONTRATADA.

6.1 - Instalagao do equipamento por conta da CONTRA'|ADA.

6.2 - A Confratada obrigar-se-a a forncccr informag6es, sempre em regime de entendimento com a

fiscalizaqio da Prefeitura Municipal de Brumado, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

scntido do fiel cumprimento do contrato.

6,3 ' Cabe e Contratada, permitir e facilitar i fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6,4 - A Contratada 6 rcsponsivel, civil c penalmente, pelos danos causados diretamente ao

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nio excluindo ou
reduzindo esta responsabilidadc A fiscalizaglo,

6.5 - A Contratada serS responslvel pela qualidade do fornecimento que constitui o objeto deste
Contrato, inclusiye com obedi6ncia d legislagio pertinente em vigor, al6m de obedi6ncia ao disposto no
Edital.

6.6 - A Contratada compromete-se a fornecer o obieto do Contrato conforme descrito no Edital e na
proposta vencedora integrante do processo licitat6rio, indcpcndente de transcrigao.

6,7 - Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagies por ela

assumidas, todas as condigSes dc habilitaqao e qualificaqiro exigidas na licitagao.

6.8 - No ato da entrega, o equipamento ser6 verificado e dever{ estar de acordo com as especificag6es
exigidas. Verificada qualquer irregularidade no equipamento enrregue, a Prefeitura Municipal de

Brumado proceder6 l imediata devolugio.

6.9 - A Contratada dever5 entregar o equipamento montado, instalado e testado, no local designado
pela Secretaria Municipal de Saride de Brumado, e ministrar6 sem 6nus para a Prefeitura Municipal de

Brumado, treinamento t6cnico c opcracional, caso seja ncccss6rio.
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6,10 - A Contratada dever6 estar apta a presatao de servigos e instalaEio do equipamento
mencionado, respons6vel pela garantia do equipamento, sem custos ao municlpio, afav6s de assistancia
t6cnica ou representagio t6cnica especializada.

6'11 - A Contratada obriga-se a substituir o equipamento que porventura nao atenda as especificag6es
e compatibilidade entre o mesmo, ou que apresente alteraq6es e problemas que impegam seu uso,
dentro do prazo de garantia, sob pena das sang6es cabiveis.

cL(usuLA SETTMA - FrscALrzAqAo.

7.1 - 0 acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugao deste contrato, serao feitos
pelo servidor Gleisson Santos Ferreira, indicado pela Secretaria Municipal de Saride. 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 i fiscalizagio 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
direta ou indiretamente com o obreto deste confato, garantindo, entretanto, o contradit6rio e a ampla
defesa.

7.3 - A atuagao da Fiscalizagio em nada restringe a responsabilidade rinica e integlal exclusiva da
Contratada, no que concerne ) execugeo do Contrato e as implicag6es pr6ximas ou remotas, perante o
Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr€ncia de eventuais irregularidades na execugao
do contrato nao implica em co-responsabilidadc do Contratante.

7.4 - A Contratada deve permitir e oferecor condig6es para a mais completa fiscalizagio do Contratante,
fornecendo informag6es e propiciando o acesso d fiscalizagio dos equipamentos referentes ao obicto
contratado, bem como atendendo as observag6es e exig6ncias apresentadas pela fiscalizagao.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO.

8.1 - A Secretaria Municipal de Sa[de efetuar6 o pagamento a licitante em at6 30 (trinta) dias corridos,
contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrigao detalhada do equipamento, iuntamente com
uma c6pia das requisig6es e da apresentagio da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita c
atestada pelo 6rgio competente, vedada a antecipagao de pagamento, 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 apresenugao do[s) documento(s] fiscalfis), o[s) mesmo(sJ ser6[io]
devolvido(sl i contratada para correEio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento ser6 contado
a partir da data de apresentagao da nova fatura, dcvidamentc corrigida.

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

8.5 - O pagamento serS realizado em Conta cuios dados foram fornecidos pela Contratada, a saber: Banco
do Brasil Ag6ncia: 1836-8 Conta Corrente: 59727 -9.

8.6 - No caso de pagamento mediante dep6sito bancirio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo
processo e o CNP.J/MF ou CPF/MF da conta banciria dcvcrio ser coincidentes. Ressaltando-se, que nAo
serao efetuados cr6ditos em contas:
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al de empresas associadas;
bJ de matriz para filial;
c) de filial para matriz;
dl de s6cio;
eJ de representante;
fJ de procurador, sob qualquer condigio.

8.7 - E vedada a antecipagio dc quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condit6es estabelecidas

ncste Contrato.

8.8 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagio qualquer

obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de pcnalidade ou inadimplemento contratual.

8.9 - A contratada arcari com todos os custos referentes ir mio-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos

de todos os encargos sociais e obrigaE6es de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros

de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos

nccessirios i entrega do objeto deste contrato.

CIIUSULA N0NA - LoCAI DE ENTRf,cA - o equipamento deveri scr entregue no Hospital Municipal
Professor Magalhies Neto, Rua Manoel Fernandes dos Santos, n 87, Bairro Monsenhor Ant6nio da

Silveira Fagundes, ou e, outro local previamente definido pela Secretaria Municipal de Satde.

CLAUSULA DECIMA. PENALIDADES.

10.1 - A empresa adjudicataria dever6 observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a

rcalizaEso do obieto contratado, sujeitando-sc as pcnalidades constantcs no arL 7e da Lci na 10.520/02
c nos arts. 86 e 87 daLeine a.666/93 e suas alteragocs.

10.2 - Constitui ilfcito administrativo a pr6tica dos seguintcs atos pelo licitante:
aJ impedi4, frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante aiuste, combinagao ou qualquer

outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;
bJ devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a terceiro o

ensejo de devass6-lo;
c) afastar licitante, por mcio de violencia, gravc ameata, fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;
d) desistir de licitat em razao dc vantagem oferecida;
cJ apresentar declaragio ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, A atualizagSo

cadastral ou a participaqio no procedimento licitat6rio;

0 recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicatirio, em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto quanto aos

licitantes convocados na contrabEao de instituigao brasileira, que detenha inquestiondvel repuhgao
6tico-profissional e nao tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvoMmento institucional, desde que prcsente a relagao entre o objeto do contrato e a

finalidadc prcclpua da instituigio, inadmitindo o trcspassc da execugio do obieto conrarual a terceiros,
que nao aceitarem a contratagao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro adjudicatdrio, inclusive
quanto ao prazo e pre9o;
gJ cometer fraude flscal.

10.3 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos, pelo goluaIado:
aJ admitif possibilitar ou dar causa a qualquer modificagao ou vantagem, inclusive prorrogaqdo
contratual, durante a execugeo do contrato celebrado com o Poder Ptblico, sem autorizagio em lei, no
ato convocat6rio da licitaqio ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumagio de ilegalidade, obtendo vantagem indevida
ou se beneficiando, iniustamente, das modificagoes ou prorrogagoes contratuais;
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c] ense.iar a sua contratagao pela Administragao, no prazo de vigancia da suspensio do direito de licitar
ou contratar com a Administragio ou da declaragio de inidoneidade;
dJ incorrer em inexecuqAo de contrato;
el fraudag em prejulzo da Administragao, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os pregos;
vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso do
contratado; alterando substdncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o confratu.
0 frustraf iniustifi cadamente, licitagao instaurada pela Administrageo;
g) cometer fraude fiscal.

10.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hip6teses elencadas no item 9.2 e 9.3, respectivamente,
poderSo ser aplicadas as seguintes penalidades:
aJ Advert6ncia;
b] Multa de 100/o (dez por centol em caso de recusa do adjudicatario em firmar o confrato;
cJ Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimenlo;
dJ Multa de 50% (cinquenta por cento) pclo descumprimento do Confato;
e) Suspensao temporiria de participar de licitagio e impedimento de contratar com a Administragio
Municipal por prazo nao superior a dois anos;
fj DeclaragSo de inidoneidadc para licitar ou contratar com a Administragio Priblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagio perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser6 concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na
allnea anterior.

10.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada sera advertida, devendo
apresentar defesa no prazo de 05 [cinco) dias riteis.

10.6 - A advertSncia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dari ense,o A

aplicagio de outra(sJ penalidade(sl.

lO.7 - A advert6ncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa neo 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, poder6 acarretar na rescisao unilateral do contrato.

10.8 - 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.

10.9 - Para a aplicagio das penalidades previstas serio levadas em conta a natureza e a gravidade da
infragao, os prejuizos dela advindos para aAdministragio Prlblica e a reincid6ncia na pr6tica do ato, sem
preiuizo de sanq6es civis e criminais cabiveis.

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

10.11 - As multas ser5o calculadas pelo valor total do Contrato.

10.12 - As multas nao tem caretcr compensat6rio e o seu pagamento nio eximir6 a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas.

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

10.14 - Serio punidos com a pena de suspensio temporAria do direito de licitar e impedimento dc
contratar com a Administraqao os quc in
e nas alineas "a", "c", "e" e "f' do item 9.3.

eas "f' e "g" do item 9.2correrem nos ilicitos prcvistos nas
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10.15 - Serio punidos com a pena de declaratao de inidoneidade para licitar e contratar com a

AdministraEio, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida

a reabilitaq;o perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que incorram nos illcitos

previstos nas allneas "a" a "e" do item 9.2 e nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ALTERAqOES CONTRATUAIS - O contrato podera ser alterado, de

acordo com o disposto no art. 65 da Lei na 8.666/93'

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes deste

contrato, acr6scimos ou supress6es na aquisigio/fornecimento dos bens obieto da presente licitaqao,

d,e at' 25o/o [vinte e cinco por centoJ do valor inicial atualizado do contrato, conforme preconiza o art
65, $10, da Lei Federal ns 8.656/93.

pARAGRAFO SEGUNDO - Nenhum acr6scimo ou supressio poderd ser realizado sem a devida

motivagio ou exceder o limite estabelecido no parlgrafo anterior, salvo as supress6es resultantes de

acordo celebrado pelos contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA . RESCISAO.

72.1 - A inexecugio, total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisio, com as consequencias

contratuais e as previstas na Lei Federal n.s 8.656/93.

PARAGRAIo PRIMEIRO - A rescisio poderA ser determinada por ato unilateral e escrito do

CoNTRATANTE nos casos cnumerados nos incisos t a XII e XVll do art. 78 da Lei Federaln.a 8.666/93,

PARAGRAJo SEGUNDO - Quando a rescisao ocorrer com base nos XII a XVII do arL 78 da Lei Federal

n,B 8,666/93, sem que haia culpa da contratada, sere csta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do $ 2q do art. 79 do mesmo diploma.

PARAGRA"Fo TERCEIRo - os contratantes poderao rescindir, no todo ou em parte, o presente

instrumento, mediante aviso escrito, com antecedencia mfnima de 30 (trintal dias. Neste caso, a

CONTRATADA percebera apenas e exclusivamente o valor dos servigos efetivamente realizados at6 a

data da rescisao.

cLAusuLA DECIMA TERCEIRA- DIsPosIqoEs GERAls. - Para os casos omissos ser6 aplicada a

legislagio quc couber, obedecidas as dispositdes previstas na Lei na 8.666/93 e suas alteragoes.

pARAcRAFo PRIMEIRo - o CoNTRATANTE nio responderi por quaisquer compromissos assumidos
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados i execuqio do presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato ndo potlcr6 ser objeto de subcontrataEao, cessao ou

rransferancia, no todo ou em parte.

pARtiGRAFo TERCEIRo - Na interpretatao das disposig6es dcste Contrato e integratao das omissdes,

desde que compatfveis com os preceitos de Direito Prlblico, al6m da necessdria invocagSo is normas
prescritas na Lei Federal n.s 8.666/93.

pARAcRAFo QUARTo - o CONTRATAD0 respondere por todos os danos e prejuizos decorrentes de
paralisagbes na execugao do objeto contratado, salvo na ocorrencia 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 ocorr6ncia, ou orde pressa e escrita do
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUINTO - Ap6s o 100 [d6cimo] dia de paralisaqio do obl'ero contratado, o CONTRATANTIi,
poder6 optar por uma das seguintes alternativas:

a) promover a rescisio contratual, independentemente de interpelagio judicial, respondendo o
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
bJ exigir a execugao do Contrato, sem preiufzos da cobranga de multa correspondente ao perfodo total
de atraso, respeitado o disposfo na legislagio em vigor.

PARAGRAFo SEXTO - O CONTRATANTE providenciarS a publicagio resumida do CONTRATO c seus
ADITAMENTOS, no Di6rio Oficial do Municipio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregio Eletr6nico Ne 72-
2022, bem como as Propostas de Preqo da Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO - Para dirimir as questdes oriundas deste Contrato, fica eleito
o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazcnda Prlblica Municipal.

Brumado-8A,20 utubro de 2022- MURIosa6aDo]f_1]x'"
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Sexta-f6ira
21tde Outubro de 2022
3-AnoX-No7238 Brumado

Ditirio Oficiul tLr
iTUNICIPIO

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

PAEFEITIJRA DE

BRU]UIADO
Educor pa.(] Libey'.at

ESTADO DA BANIA
CNPJ/NIF M 14.105.704/0001-33

Pr!94 Cel. Zeca L3lte, D" 4tS - Clono
Cf,P: 46100-000 - Bmmldo-BA

ExrRATo Do coNTRATo DE 2RESTAQA0 DE sERwQos Ns sz6-2ozz

coNTRATO Ne 526-2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAfDE
CNP| /MF: 13.759.150 / 0001-25
CONTRATADA: M3 MEDICAL E SERVICOS ELETROMEDICO EIRELI - EPP
cNPl/MF: 33.7B8.537 / 0001-17
Obietor Aquisigao de aparelho de ultrassonogmlia portAd destinado a UTI e Centro Cfnirgico do
llospital Municipal Professor Magalhaes Neto.
Vlg8nciar 06 (seis) meses.
Modalidade de Licitageo: PREGAO ELETRoNICO No 72-2022.
Valorglobal: R$ 125.450,00 (Cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais)
04.001.10.302.0003.2067.4.4.90.52.00 - Despesa 26 - OESTAO D0 HOSPITAL MUNtCIpAL
PRoFESSOR MAGALHAF:S NETO
Data: Brumado-BA, 20 de outubro dc 2022

CERTIFICASAO DIGITAL: NUQONTBBMEVBQKUXQJEZOU
Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.


