
CONTRATO DE FORNECIMENTO N9 545.2022

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

Pessoa furidica de Direito Ptiblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob ne 73.759.15010001-25, com sede

administrativa na Praga Cel. Zeca Leite, ne 415, 10 Andar; Centro, Brumado-BA, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secretdrio Municipal de Saide o Sr.

CLAUDIO SOARES FERES, cadastrado no CPF/MF sob nq 068.994'926-01, portador da Carteira dc

Identidade RG ns LL.773.437 -38 /SSP-BA, residente e domiciliado e Rua Jos6 Batista da Silva na 17, bairro
Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, e do outro lado a Empresa SG TECNOLOGIA CLINICA ITDA com

sede na Rua A, n'46 - Lot. Cond. Emp. LT Norte Quadra 01 - L,ote 24 - Caji - ltinga, na cidade de Lauro
de Freitas, inscrita no CNPJ/MF sob ns 61.485.900/0007'56, representada neste ato por scu

representante legal, o Sr. fonas Agnaldo Pires, portador da C6dula de ldentidade RG. ne 13.898.791-9
SSP/SB CPF/MF ne 088.356.958-21, doravante designada Contratada, estao justas e acertadas para

celebrarem o presente contrato, referente ao PREGAO ELETRoNICO Ne 7S'2O22, devidamente
homologado pelo Prefeito Municipal em 27/10 /2022, dentro das cldusulas e condiE6es seguintes:

CL(USUI,A PRIMEIRA - Do 0BTETO - Aquisigio de reagentes e materiais laboratoriais com

disponibilizagdo de equipamentos em sistema de comodato para atender as necessidades do

Laborat6rio Municipal de Refer6ncia Regional de Brumado Manoel Joaquim dos Santos Carvalho -
LACEN, conforme especifi caq6es abaixo:

LOTE 3 - TESTES DE C EM APARELHO AUTO MATIZADO

BSPECIFICA9AO DO MATERIAI QUANT
MARCA/MODELO/
TABR|CANTI' tiloU

LABORAT6RIO
VALOR UNIT. VAIOR TOTAL

STAGO R$ 3,50 R$ 10.500,00

STACO R$ 52.s00,00

VAIOR TOTAL DO LOTE 3 POR EXTENSO: Cento e quinze mil e quinhentos reais

LOTE 6 - HEMOCULTURA EM E UIPAMENTO AUTOMATIZADO
MARCA/MODELO/
FABRJCANTE E/OU

LABORATORIO
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

MEIO DE CULTURA COM INIBIDOR
DE ANTIBIOTICO PARA
HEMOCULTURA EM S1STEMA

AUTOMATIZADO, PARA
ISOLAMENTO DE
MICROORGANISMOS AIiROBICOS E

FUNCOS EM PACIIiNTIiS ADULTOS,
EM FRASCO QUE POSSA SER

COLOCADO NO APARELIIO ATE
24HS APOS A COLETA SEM

PREJUDFICAR ORESULTADO DO

FJAMI] I] QUE SFJA ACOMPANHADO
DOS ACESSORIOS NECESSARIOS
PARA O DESENVOLVIMI.;NTO DA
TECNICA,

R$ 31,80 R$ 76.320,00
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ITEM

REAGENTIi PARA DOSAGEM DIi
TIBRINOGENIO, RI]AGENTF;
LfQUIDo PRoNTo PARA UsO, COM

AI,TA ESTABILIDADE D[ 15 DIAS
AP6S ABERTO

UNID.

TIiSTIi 3.000

R$ 3,50

ITEM

1

2

RI]AG}iNTE PARA DOSAGEM DE

PROTRoMBINA (TP); lsl Du 0,9 A
1,2. REAGENTE I,IQUIDO PRONTO
PARA USO

TESTE 15.000

STAGO R$ 3,50 R$ 52.500,00

REAGENTE PARA DOSAGI.:M DI]
TROMBOPLASTINA PARCIAL
ATIVADA . ['ITPA), REAGENTE
LTQUIDO PRONTO PARA USO, COM

ALTA ESTABILIDADE DIi 15 DIAS
AP6S ABERTO

TIiSTE 15.000

R$ 115.500,00VALOR TOTAL DO LOTE 3

UNID. QUANT.ESPECIFICAEAO DO MATERIAJ,

1 TESTE 2.400 BIOMERIEUX
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MTiIO DE CULTURA, COM INIBIDOR
Dti ANTIBIORTICO PARA
HEMOCULTURA, EM SIST}iMA
AUTOMATIZADO PARA
ISOI.4.MI'NTO DE
MICROORGANISMOS NEROBICOS F,

FUNGOS EM INFANTIL, EM FRASCO

QUE PoSSA SIiR CoLOCADO N0
APARELHO ATE 24 IIORAS APOS A
coLtiTA, sEM PRIiIUDICAR O

RESULTADO DO EXAME E QUI.] SEJA
ACOMPANHADO DOS ACI'SSORIOS
NECESSARIOS PARA O
DIiStiNVOLVIMI]NTO DA TI]CNICA.

T!:STE 600 BIOMERIEUX

PARAGRAFO PRIMEIR0 (DA JUSTIFICATIVAI - A aquisigio do material se iustifica face ao interesse
ptiblico presente na necessidade de utilizagio dos insumos pela Secretaria Municipal de Sarlde de
IJrumado - SESAU, no atendimento aos pacientes do Municipio de Brumado e cidades pactuadas
conforme Programagio Pactuada e Integrada da Assist6ncia as A96es da Atengdo Bdsica e M6dia e Alta
complexidade - PPI MAC, proporcionando melhor qualidade de vida aos usudrios do SUS.

l1l19lgo SEGUNDO (DA VINCULA9A0J - o presente Contrato vincula-se ls determinag6es da Lei ns
.10.520 /02 e 8.666/93 e suas alterag6es e ao Processo Administrativo no 766 /2022 de 74/09 /2022, c.'rja
licitagio foi realizada na modalidade pItEGAo ELETRoNICo Ne zs-zozz aL osltolzoLz, fipo Menor
Preqo Por Lote, com observAncia dos dispositivos contidos na Lei ne 70.520 /02, que integra ao presente
contrato, independentemente de transcriEao.

cLAusuLA sEGUNDA - FoNTE DE RECURsos. As despesas decorrentcs do presente contrato correrao
por conta da seguinte Dotagao Orqamentiria.

SECRI'TARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04.001.10.302.0003.2082.3.3.90.30.00 (Fonre 1.500.1002/Despesa 1761 _ MANUTENEAO DO LACEN

CL{USUI,A TERCEIRA. VALOR DO CONTRATO.

3.1 - o valor do presente contrato 6 de R$ 210.900,00 (Duzentos e dez mil e novecentos
reais), referente ao Valor Total para o(sl lote(sl 3 e 5 dentre eles, os custos com a entrega dos produtos,
instalagio dos equipamentos, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transpor;s, emtalagens,
licengas, des-pesas de frete, garantias e todas as demais despesas necJss6rias para o fornecimento do
respectivo obieto, o pagamento sera feito mediante notas fiscais devidamente pieenchidas.

CL(USUIA QUARTA. VIGENCIA E CoNDIqoEs DE ExEcUqAo Do C0NTRAT0.

4.1 ' O prazo de vig6ncia do contrato, a contar tla data da sua assinatura, ser6 de 12 (doze)
meses, a contar da data de assinatura do contrato, respeitadas as determinag6es do arl 57 da Lei nq
8.666/93 com suas alterag6es.

4,2 ' o prazo de entrega dos materiais deverl ser em at6 10 (dez) dias corridos ap6s a
solicitagio pelo setor responsSvel, reservado o direito de nio ser adquirida, tot"lidud" dos itens de
cada lote em entrega fnica.

4'3 - Qualquer diverg6ncia entre os materiais entregues dever6 ser solucionada em at6 Z4 (vinte
e quatroJ horas.

VALOR TOTAL DO LOTE 6 POR EXTENSO: Noyenta e cinco mil e quatrocentos reais

4,4 - Correr{ por conta da contratada, toda e qualquer des
demais provas eigidas por normas t6cnicas oficiais,

VALOR TOTAL DO LOTE 6

a com ensaios, testes, laudos e
ita execugao do objeto deste
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R$ 31,80 R$ 19.080,00

R$ 95,400,00
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4.5 - A eventual reprovaEio do obleto desse contrato, nio implicarii em alteragao dos demais
prazos contratuais, nem eximir6 a Contratada da aplicaEio das multas contratuais a que est6 sujcita,

4.6 - Os prazos de entrega admitem prorrogagio, a crit6rio do setor requisitante, devendo ser
justificado por escrito e previamente autorizado pelo respons6vel, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos:
a) Aiteragio das especificag6es pela Administragio Municipal;
bJ Superveni6ncia de fato excepcional e imprevisivel, estranho ) vontade das partes, que alterc

fundamentalmente as condig6es de cumprimento do Edital e execugio do Contrato;
c) Interrupgdo da execugio do Contrato ou diminuig5o da quantidade dc fornecimcnto dos

produtos e no interesse da Administragio Municipal;
d] Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos pela Lci

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

reconhecido pela Administrag6o Municipal em documentos contemporineos a sua ocorr6ncia;
fJ Omissio ou atraso de provid0ncias a cargo da Administragdo Municipal, sem preiuizo das

sang6es legais aplic6veis aos responsdveis.

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

maior, o prazo estipulado na cldusula 4,1 dever6 ser prorrogado pelo periodo razoavelmente necessario

I sua retomada.

CL,AUSULA QUINTA. OBRIGAEOES DO CONTRATANTE.

S.1 - Efetuar o pagamento nas condig6es definidas no Contrato.

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

condig6es estabelecidas no contrato.

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

5,4 - Comunicar de imediato e contratada as irregularidades constatadas na execugio do
fornecimento, para que a mesma possa san{-las de imediato.

cLAusuLA sExTA - oBRIGAE0ES DA CONTRATADA.

6.1 - Cumprir integralmente todas as clSusulas constantes do Termo de Refer6ncia anexo ao

Edital do Pregdo Eletr6nico Na 75-2022, independente de transcrigao, sob pena de cancelamento do
presente Contrato de Fornecimento.

6.2 - A Contratada obrigar-se-6 a fornecer informag6es, sempre em regime de entendimento com

a fiscalizagio da Secretaria Municipal de Saride, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido
do fiel cumprimento do Contrato.

6.3 - Cabe I Contratada, permitir e facilitar ) fiscalizagio do fornecimento, em qualquer dia e hora,

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

6.4 - A Contratada 6 respons6vel, civil e penalmente, pelos danos causados diretamente ao

Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nio excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade i fiscalizagio,

6.5 - A Contratada ser6 respons6vel pela qualidade do fornecimento que constitui o ob,eto do

r, al6m de obedi6ncia ao disposto no
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6.6 - Manter durante toda a execuqio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ela
assumidas, todas as condig6es de habilitagao e qualificagio exigiias.

6'7 - No ato da entrega, os insumos serio verificados e deverio estar de acordo com as
especificaq6es exigidas. Verificada qualquer irregularidade no produto entregue, a prefeitura Municipal
de Brumado procederd i imediata devolugdo.

6.8 - A contratada obriga-se a substituir os insumos que porventura nio atendam ds
cspecificagSes e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem alteraqdes e problemas que
impegam seu uso, sob pena das san96es cabiveis

6'9 - A entrega e a instalagio dos equipamentos deverio ser previamente agendadas com o
responsivel t6cnico do laborat6rio ap6s homologagio do contrato.

6'10 - o treinamento de toda a equipe que ir6 manusear os equipamentos deverd ser em tempo
suficicnte para que os profissionais esteiam habilitados para a liberagao da rouna laboratorial, a equipe
ficara no laborat6rio acompanhando a validagio e no minimo uma rotina di{ria.

6'11'A entrega e a instalag5o dos equipamentos deverio ser previamente agendadas com o
rcsponsdvel t6cnico do laborat6rio ap6s homologagao do contrato.

6'12- 0 treinamento de toda a equipe que iri manusear os equipamentos deverd ser em tempo
suficiente para que os profissionais estejam habilitados para a Iiberaiio da rotina labo.rio.irt, 

" "quip.ficara no laborat6rio acompanhando a validagio u no -fni,no uma rotina di6ria.

cr./(usulA sfTIMA - FrscALrzAqAo.

- 7 '7.'O acompanhamento e fiscalizagio, para o fiel cumprimento e execugio deste contrato, serao
feitos pelo servidor Breno Rog6rio Machado Moreira, indlcido pela secretaria Municipai de sa(de. a
qucm caberi a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condigdei e airpo.igOe.
deste contrato, bem como comunicar as autoridades;ompetentes qualquer eventualidade que gere a
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administratiya.

7,2 - Fica reservada i fiscalizagio a competCncia para resolver todos e quaisquer casos
singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer form4 se
rclaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, 

"rt "t nio, o contradit6rio
c a ampla defesa.

7.3 - A atuagao da FiscalizagSo em nada restringe a responsabilidade rinica e integral exclusiva
da contratadq no que concerne i execugio do ContratJe as inrplicagdes pr6ximas ou remitas, perante
o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorr6ncia de eventuais irregularidades na execugao
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 acessoi fisializaEio dos equipamentos referentes
ao objeto contratado, bem como atendendo as observag6es e exig6ncias 

"p.ur"nt"iu, 
pula fiscalizaEio.

CL(USULA OITAVA . PAGAMENTO,

8.1 - A Secretaria Municipal de S-atde efetuarf o pagamento i licitante em at6 30 [trinta) dias
corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo i discrigio detalhada do material, juntamente
com uma c6pia das requisigSes e da apresentagao da Nota Fiscal correspondente, devidamlnte aceita e
atestada pelo 6rgao competente, vedada i antecipagio de pagamento, para cada faturamento.

igSo do Termo de Recebimento do
cada produto a ser entregue
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8.3 - 0correndo erros na apresentagao do(s) documento[s] fiscal(is], o(sJ mesmo(s) serd(ioJ
devolvido(s) ) contratada para corregio, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serA contado
a partir da data de apresentagao da nova fatura, devidamente corrigida.

8,4 - A Secretaria Municipal de Sarlde poderf deduzir do pagamento importAncias que a

qualquer dtulo lhe forem devidos pela contratada, em decorr6ncia de inadimplemento contratual ou

outras de responsabilidade da contratada.

8,6 - No caso de pagamento mediante dep6sito bancfrio o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do

respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancaria deverao ser coincidentes. Ressaltando-

se, que nio serio efetuados cr6ditos em contas:
a) de empresas associadas;
b) de matriz para filial;
cJ de filial para matriz;
d) de s6cio;
eJ de representante;
fJ de procurador, sob qualquer condigao.

8.7 - E vedada a antecipagao de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condigoes

estabelecidas neste Contrato.

8.8 - Nenhum pagamento serA efetuado a contratada cnquanto pendente de liquidagio qualqucr
obrigagio financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual,

8.9 - A contratada arcarl com todos os custos referentes A mdo-de-obra direta e/ou indircta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigagdes de ordem trabalhista, recursos materiais,
transportg seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos c

demais encargos necess6rios i entrega do objeto deste contrato.

CL(USULA NONA. PENA"LIDADES,

9.1 - A empresa adjudicat6ria deverd observar rigorosamente as condig6es estabelecidas para a

realizagio do objeto contratado, sujeitando-se as penalidades constantes no alt 7s da Leine 70.520 /02
e nos arts. 86 e 87 da Lei ne 8.666/93 e suas alterag6es.

9.2 - Constitui ilicito administrativo a prdtica dos seguintes atos pelo iieitaDtc:
aJ impediq, frustrar ou fraudar o procedimento licitat6rio, mediante ajuste, combinaEio ou

qualquer outro expedientq com o intuito de obte[ para si ou para outrem, vantagem;
bJ devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou proporcionar a

terceiro o ensejo de devassS-lo;
cJ afastar licitante, por meio de viol6ncia, grave ameaga, fraude ou oferecimento de ntagem dc

qualquer tipo;
dJ desistir de licitat em razao de vantagem oferecida;
eJ apresentar declaragSo ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, A

atualizagao cadasffal ou a participagio no procedimento licitat6rio;
f) recusar-se, injustificadamente, ap6s ser considerado adjudicat{rio, em assinat o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, exceto
quanto aos licitantes convocados na contratagao de instituigio brasileira, que detenha inquestionevel
reputagEo 6tico-profissional e nio tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relagao entre o obieto do
sse da execuqio do objeto contratual

8,5 - O pagamento ser6 realizado em Conta cujos dados foram fornecidos pela Contratada, a
saber: SG TECNoLOGIA CLiNICA ITDA Banco Bmdesco Ag6ncia: 1425 Conta Corrente: 111395-0.
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a tercciros, que nao aceitarem a contratagao nas mesmas condig6es propostas pelo primeiro
adjudicattirio, inclusive quanto ao prazo e prego;

gl cometer fraude fiscal.
9,3 - Constitui illcito administrativo a pr6tica dos seguintes atos, pelo contratado:
a) admiti4 possibilitar ou dar causa a qualquer modificagdo ou vantagem, inclusive prorrogagio

contratual, durante a execugdo do contrato celebrado com o Poder Pfblico, sem autorizagio em lei, no
ato convocat6rio da licitagio ou nos respectivos insfrumentos contratuais;

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

cJ ensejar a sua contratagao pela AdministraEio, no prazo de vigdncia da suspens6o do direito
de licitar ou contratar com a Administragao ou da declaragio de inidoneidade;

d) incorrer em inexecugao de contratoi
eJ frauda! em prejuizo da Administragio, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os

pregos; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso
do contratado; alterando substincia, qualidade ou quanridade da mercadoria foinecida; tornando,
injustificadamente, mais oneroso o contrato.

fJ frustra4 injustificadamente, licitagao instaurada pela Administragio;
g) cometer fizude fiscal.

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

aJ Advertdncia;
bl Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatirio em firmar o conrraro;
cJ Multa de 200lo (vinte por centoJ por dia de araso para o cumprimento;
dJ Multa de 50% (cinquenta por centoJ pelo descumprimento do Contrato;
eJ Suspensio temporaria de participar de licitagio e impedimento de contratar com a

n dministragao Municipal por prazo nio superior a dois anos;
0 Declaraqao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administragdo priblica enquanto

pcrdurarem os motivos determinantes da puniEio 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 prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangio aplicada com base na
alinea anterior,

9.5 - Antes da aplicagio de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada ser6 advertida,
dcvcndo apresentar defesa no prazo de 05 fcincoJ dias fteis.

9.6 - A adveftencia quando seguida de justificativa aceita pela Administragio nio dar6 ensejo )
aplicagio de outra(sl penalidade(s).

9.7 - A advert6ncia quando nio seguida de justificativa ou seguida de justificativa nio aceita pela
Administraqio, dar{ ensejo ) aplicagio de uma ou mais das penalidades previstas da letra "b" a letra "d"
do itcm 9.4, inclusive, poder6 acarretar na rescisAo unilatcral 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.

, 9.9 - Para a aplicagAo das penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a gravidade
da infragio, os prejuizos dela advindos para a AdministraEao Piblica e a reincid@ncia na priitiia do ato,
sem prel'uizo de sang6es civis e criminais cabiveis.

9.10 - A dosagem da pena e a dimensio do dano serSo identificadas pela Secretaria Municipal
dc Satde.

9,11 - As multas serio calculadas pelo valor total do Contrato.
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9,12 - As multas nao tem car6ter compensat6rio e o seu pagamento ndo eximiri a contratada da

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragOes cometidas.

9,13 - A Administragao Priblica se reserva ao direito de descontar do pagamento devido i
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condi96es
pactuadas,

9,14 - Serdo punidos com a pena de suspensio temporiria do direito de licitar e impedimento
de contratar com a Administraqio os que incorrerem nos illcitos previstos nas alineas "f' e "g" do item
9.2 e nas alineas "a"."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

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

a reabiliagao perante a autoridade competente para aplicar a punigio, os que incorram nos ilicitos
previstos nas alineas "a" a "e" do item 9.2 e nas alineas "b", e "d" do item 9.3.

CLAUSULA DECIMA - ALTERA9oES C0NTRATUAIS - o contrato poderi ser alterado, de acordo com o

disposto no arL 65 da Lei na 8.666/93.

pARtiGRAfo PRIMEIR0 - A C0NTRATADA ficar6 obrigada a aceitar, nas mesmas condiq6cs

deste contrato, acr6scimos ou supress6es na aquisigao/fornecimento dos bens objeto da presente
licihgao, de at€ 25o/o [vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conformc
preconiza o arL 65, $14, da Lei Federal na 8.666/93.

PARAGRAF0 SEGUND0 - Nenhum acr6scimo ou supressao poder6 ser realizado sem a devida
motivageo ou exceder o limite estabelecido no pardgrafo anterior, salvo as supress6es resultantes dc

acordo celebrado pelos contratantes.

CI,TIUSUT,A DECIMA PRIMEIRA. RESCISAO,

11.1 - A inexecugio, total ou parcial do conrrato enseiar6 a sua rescisio, com as consequ6ncias
contratuais e as previstas na Lei Federal n.0 8.666/93.

PAR{GRAF0 PRIMEIRO - A rescisao podera 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.p 8.666/93.

PARr(GRAF0 SEGUNDO - Quando a rescisio ocorrer com base nos XII a XVII do art TB da Lci
Federal n.s 8.656/93, sem que haja culpa da contratada, ser6 esta ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do S 2e d,o arr- 79 do mesmo diploma.

PARAGRA"FO TERCEIRO - Os Contratantes poderdo rescindir, no todo ou em parte, o presentc
instrumento, mediante aviso escrito, com anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias. Neste caso, a

CONTRATADA perceberS apenas e exclusivamente o valor dos serviqos efetivamente realizados at6 a
data da rescisio.

ctAUsULA DECIMA SEGUNDA- DIsPosIqOEs cERAIs. - Para os casos omissos ser6 aplicada a

legislaqio que couber, obedecidas as disposig6es previstas na Lei np 8.666/93 e suas alteragdes.

PARAGRAIo PRIMEIRO - o CONTRATANTE nio responder{ por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados ) execuEio do presente Contrato.

PARr{GRAFO SEGUNDO - O presente Contrato nio poderi ser obieto de subcontratagao, cesseo

7t8

ou transferancia, no todo ou em parte.

Astlnado dc forma diqllal
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PARAGRAFO TERCEIRO - Na interpretaqio das disposiq6es deste Contrato e integragao das
omiss6es, desde que compativeis com os preceitos de Direito Piblico, al6m da necessdria invocagio ds

nornras prescritas na Lei Fcderal n.a 8.666/93,

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responder6 por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisag6es na execugdo do objeto contratado, salvo na ocorrOncia de caso fortuito ou
forEa maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislaqio vigente, quando
comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarcnta e oito) horas da ocorrdncia ou ordem
cxpressa e escrita do C0NTRATANTII.

PARAGRAFO QUINT0 - Ap6s o 10e (d6cimo) dia de paralisagio do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderii optar por uma das seguintes alternativas:
aJ promover a rescisio conffatual, indcpendentemente de interpelagio judicial respondendo o
CONTRATAD0 pelas perdas e danos decorrentes da rescisio;
bl exigir a execuEao do Contrato, sem prejuizos da cobranga de multa correspondente ao periodo total
de atraso, respeitado o disposto na legislagdo em vigor,

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciar6 a publicagio resumida do C0NTRATO e
scus ADITAMENTOS, no Di6rio Oficial do Municfpio, nos termos da legislagio vigente.

PARAGRAFO SETIMO - Sio partes integrantes deste Contrato o Edital do Preglo Eletrdnico Ne
7 S-2O22,bem como as Propostas de Prego da Contratada.

CLAUSULA DfCIMA TERCEIRA - Do FOR0 - Para dirimir as quest6es oriundas deste Contrato, fica
elcito o F'oro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Ptblica Municipal.

Brumado-BA, 0 e novembro de 2022.
.roNAS AGNALDO 
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MUNICTPIO

PRETEITURA MUNICTPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
CNPJMF N. r(105.7Ml0001-33

Pr!$ CeL Zeca l*ltq n' 415 - Certro
CEP: 46100"000 - BruEtsdo-BA

PREFATURA DE

tsRUIUIA@@
Educor porc Libertor

EXTRATO DO CONTEATO DE FORNECIMENTO N9 545.2022

CoNTRATO Ne 545-2022
CONTBATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAODE
cNPJ/MF: 13.759.150/0001-25
CONTRATADA! SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA
CNP|/MF: 61.485.900 / 0007 -56
Obleto: Aquisigio de reagentes e materiais laboratoriais com disponibilizagao de equipamentos em
sistema de comodato para atender as necessidades do Laborat6rio Municipal de Referencia
Regional de Brumado Manoel Ioaquim dos Santos Carvalho - LACEN.
Vlg6ncla: 12 (doze) meses.
Modatldade de Ltclta€o: PREGAO ELETRoNICO Ns 7S-2022.
Valor global: R$ 210.900,00 (Duzentos e dez mil e novecentos reais)
SECR"ETARIA MUNICTPAL DE SAdDE

04.001.10.302.0003.2082.3.3.90.30.00- MANUTENqAO DO LACEN (Fonte 1.500.1002/Despesa
\7 6)
Data: Brumado-Ba, 04 de novembro de 2022.

cERT|FtCA9AO DtG|TAL: RJDBQZFGNUM3QZRFRUJEMK
Estia edigeo encontra-se no site oficial deste ente.


