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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO NP 082p020 
PREGÃO ELETRÔNICO N" 007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0495/2020. 

Compromisso celebrado entre o MUNICÍPIO DE Luís EDUARDO MACALHÀES, pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Rua José Ramos deAnchieta, n° i7, Jardim Primavera, na cidade de 
Luís Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob o" 04,214419/000145, neste ato representado 
por seu Prefeito, Sr, OZIEL ALVES DE OLJVEI1tA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade RC o °  1167394526 SSP/BA, manto no CPF/MF sob o" 502.801.809-00, residente e 
domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ sob no 11.;101542/000147, com 
sede à Av, Barreiras, Quadra 09, Lote 05, Centro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, neste 
ato representado por seu Secretário Municipal, Sr. FELIPE .MORGAM MELHEM, inscrito no (7V 
sob o ti" 052S80567-76, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Or", 
TACIANA IZABEL COMES NAVAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/BA sob o ti" 
63.542, residente e domiciliada nesta cidade, e a empresa J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA 
LTDA, inscrita no CNfl  sob ti" 84,972,92/0001-39, estahe[ecida à Rua. Paulo Brugin, o" 251, Jardim 
Bela Suíça, na cidade de Cambe/PR, neste ato representada por JOÃO RIBEIRO DE SOUZA, Sócio 
Administrador, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.988.431-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob 
n" 362425,009-49, residente e domiciliado na cidade de CamW/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrito: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Termo, através de Pregão Eletrônico, a aquisição de móveis, 
eletrônicos, materiais hospitalares e equipamentos hospitalares, para estrutqraçiio do Centro de 
Parta Normal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo 
MagalhàeflA, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
2,10 valor total para e presente ajuste é cio ES 15.928,00 (dezoito mil, novecentas e vinte e oito 
reais), de acordo com os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 
CONTRATADA tio Pregão Eletrônico n°  002/2020, entendido este corro preço Justo e suficiente 

Axnnioscópio Completo. Produto composto 
doem corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde 
se localizam os componentes da fonte de, 
'iluminação; Lâmpada de LCD; 

3 	Funcionamento A 	pilha; 	acompanha 1,  Unidade 
(carregador 	bjyolt; 	Ponta 	Grande: li  
210x40x17nun 	Ponta 	Pequena: 
]70x4Ox09rnni. Ponta MOcha: I90x40xi3mm; 

Monitor fetal Cardiotocügrafo gomelar 
monitora o coração fetal, tanytmemo £ lei, e 
contração ateima  em pacientes durante a 

12 gestação. A moxdteraçao do coração de dois Unidade 
fetos (gemelar) é opcional neste Monitor fetal, 
e pode ser realizada simultaneamente sendo 
seom anhada_ays4Qjp,_ 

MASTEI 	
R$ 1298,00 1 K$,4396,00 

GENERAL 
MEDITCI-I/ ES 1.2590,00 1$ 12,590,00 
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ro4ittd bpprésota k'niltm embutida no  
Monitor, 	possui 	alta 	definição, 	três 
velocidades de impressTu e largura pata 
utilização com papel de 11.2 mm. Bateria 
interna com duração mínima de 3 horas 
estando 	o 	Monitor 	em 	uso 	continuo. 
Projetado cem materiais de alta tecnologia, 
interface de usuário com deskçn moderno e 
de fácil interação e Tela TouchScreen de no 
mínimo 7' polegadas Memória interna para 
armazenamento de no mínimo 600 minutos 
de ~trituração de exames. Mawador de 
movimento fetal (FM), automático e manual. 
Alarma ajustáveis de knonitoraçào do TOCO 
e do RIR para Bradicardia e Taquicardia. 
Fabricado de acordo com as nonas de 
segurança 	Lspeçiftcaçôcs 	Técnicas:  
Alimentação FdIl-range •W0V - 240V 4/ to%. 
50-60 1-li, Potência 70VA / 35W; Grau de 
proteção dos transdutores IPX1 À prova de 
pingós);13ateda interna cia Li4on: 7.4V X 22 
Ah(Certificação ROES); Duração média Un 
bateria; 4 horas com o equipamento em uso 
contínuo; 	Carregador de bateria 	Interno; 
hnpressora térmica interna de alta definição 
com três velocidades de impressáo 1. 2 e 3 
centlmetrc/nttuto; Podem ser impressos 
cru média, 24 exames de 30 minutos cada; 

- Alarme para a falta de papel na impressora; 
Papel de impressâo; 112 X lOOmn -c Tela 
1õuthScreon de no mínimo 7" Tela do 
díspiny ajustável; Frequência de trabalho do 
ilteassour 1MHz +1- 1%; Frequêncio cardíaca 
fetal (RIR): 30 	240 bpm ±/ 1 %; Transdutor 
com 12 cristais para dar maior sensibilidade 
de uso; Alarme ajustável (RIR) 90 - 190bpm 
+f- 	1% 	Bradicardia/Taquicardia); 
Monitoraçãodo TOCO O - 100%; Alarme do 
TOCO: O 	100%; Marcador de movimento 
fetal (FM, automático e manual; Memória 
interna para a.rmazeamento de no mínimo 
600 minutos de ~alteração de exames; 
impressão 	de 	exames 	armazenados 	na 
memória interna 	de Monitor; 	Ficha 	de 
cadastro no Monitor fetal para o paciente e 
hospital; 	Relógio 	e 	calendário 	internos. 
Ceraço de latido nos métodos: Krebs e 
Fischer. 	Conteúdo 	da 	erobaiagerrcttl 
Monitor Fetal»l LTransdutor TOCO;Oi 
Transdutor IJS;01 	ftansdutor 115 geinelar 
Opcional;01 	Marcador de eventos01 

Estimulador 	sonoro 	fetal 	(Opcional);01 
Manual de instruçõesÀ)1 -. Frasco de Ccl de 
Contato;01 - Cabo de alimentação e 01 fonte 
dealimentaçâo02__CLnh*s ehisticas  
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fixação dos transdutoru, 02 - Papel temi" 
sensível. 	 _____  
DETEaOR FETAL DE MESA NGltL.- 
Especificações Técnica: jiixa de medição de 
KR ,n a 240 lpm Ciélagem de 6.000 a 611000 
e 	frequência 	de 	trabalho 	2M11z. 	±10% 
Alimentação ebaveada (fu11range) que opera 
de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/601 - z 
Diãxnehv xstá,dmo do foco Ultrassõnico: 50 
mm 	Profundidade 	máxima 	do 	feixe 
ultrassênico: 2110 imti Cohtróle de voknue 
digitaL 9 ulva (1 -9) Controle de tonalidade tflae 	2 MD,! R$69900 liS] 39800 . digital: 10 níveis (0- 9) Alojamento para FDIOOC 
transdutor na lateral do gabinete Saída para 
fone de ouvido ou gravador de soni Possui 
fusível de proteção contra sobrecarga da 
corrente 	elétrica, 	Pertencia: 	32 	VA/ 	lW 

Poteneta 	ultrassõnica: 	Conteúdo 	da 
embalageur Di - MONITOR FFTAL, OF 
Transdutor 2MH2, 01 	Fone para ouvido, 01 

Frasco de gel, 01 	Cabo de alimentação 01 - 
Manual de inse,  
Termômetro por infravermelho Faixa de 
medição: -66.a 500C Resolução: 01°C (-10 a 
200°. 1°C (restante da faixa). Exatidão: ± 
2°C (-60 a 100°C). *2% (restante da faixa 
Distância 	Focal: 	flI. 	Emissividade: 	0,05 
(fixa). Temperatura de operação:O a 50°C. Aol 	1  AN 

.39 Umidade de operação: 10 a 90%tJR ;.Çn Unidade 	O .jt 	' 1$224,00 R$ 13M0 
condensação). Dimensões: 146 x 133 x 49 mm, 
Peso: 180g 	AUmentaçãof 3Vdc (2 pilhas 
AAA). Funções adicionaisr Seleção °C / °F. 
Registro do valor máximo de temperatura. 
Iluminação do visor (baeldíght). Indicação de 

- 

12. No preço admaproposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para execução do 
objete, inclusive tributos e/ou impostos encargos SOCIda e trabalhistas mcudentes taxa de 
administração, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPL's, transporte e entrega do objeto, 
bem como as despesas com. alimentação, transporte e hospedagem dos lan ionátios, entre outros 
necessatios ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo quaisquer reclamaçdes 
postêriors, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE para 
execução completa do objeto. 
2,1 Oí* preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 
disposições contidas na alínea "d" do inciso Ïi do srI. 65 da Lei Federal o." 8.666/93, 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO 
31 A$ despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta elos recursos financeiros alocados 
na seguinte dotação orçamentária: 

ÕRGÃJNIDAb0ZO9,10O - FUNDO MUNICIPAL PE SAÚDE - EMS 
PROWfO/AUV.IL)AL)L: 
10.301.051.2047 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
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FONTE DE RECURSO: 14- SUS 
ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.9.030.00.00000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
4.49.0.52.00.00000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da protocolização da 
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto. 
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista. 
4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente quando da 
abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho ou o contrato. 
4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à CONTRATADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
reapresentação para efeito de pagamento. 
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 
MORGAM MELHEM, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.° 8.666/93. 
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do Sr. 
EDNARDO DA SILVA DE SOUZA, responsávelindicado pelo secretário, que verificará a sua 
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1.. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de 
Saúde, mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho e deverão ser entregues no endereço 
determinado pela secretaria solicitante. 
6.2. Os itens solicitados deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) DIAS ÚTEIS, a contar do 
recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. A critério da Secretaria solicitante, o 
prazo de entrega poderá ser prorrogado. 
6.3. O presente Contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31 de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 
moldes da legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1 O objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na Proposta de 
Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor, será recebido pelo 
CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matrícula: 
7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 
especificação; 
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e consequente aceitação. 	 o 
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DO OBJETO 
8.1 O objeto do presente contrato possui garantia conforme prazos estipulados na descrição de cada 
Item constante na cláusula Segunda, devendo a CONTRATADA responsabilizar-se por% ti FIA 
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82 A CONTRATADA deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, sem õnus para 
esta Admliústração, até ei efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 
descrição wresentada  na Proposta de Preços, Não será emitido o correspondente Termo de 
Recebimento do Objeto sem, que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
91, DA CONTRATANTE 
9,11. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as condições 
estipülada& neste Edital, 
912 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual bem como o pagamento das taxas e 
impàstos.Snpregadowe demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
913. comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização )  os itens que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 
insuficientes ou inadequados; 
9.1.5, Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 
91,6, Fornecer t CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrato. 
91,7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na gxeçuçAo do contrato, para que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias. 

92, DA CONTRATADA 
9.21, A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o Edital e em 
consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de abertura do certame. 
9.12, A CONTRATADA ficai obrigada a garantir a qualidade de cada item arrematado, especificado 
na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado, obugandosc a substituir, 
imediatamente, todos aqueles que estiverem fora de padrão, sem quaisquer ônus para esta 
Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta. Não será emitido o correspondente 
Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 
A contratada se obriga ainda à: 
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Providenciar a imediata 
correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante, 
b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento; 
e) Arcar cOm ot1 encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93). 
d) A tnadimpiência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (91" do artigo 71. 
da Leia 8,666193). 
t) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, 
Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser adotadas, durante a 
execução do objeto 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1 A inexecuço, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, Com as consequentes 
penalidades contratuais e legais. 	 ,t 
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10.2 t) CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contratonas hipóteses previstas no Art. 
78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a CONTRATADA, tirado que não cause 
prejuízo a mesma. 
10.2.1 Nas hipóteses de rcsão com base nos incísos 1 a Xl do Art 78 da Lei Federal n°8 666/93 não 
cabe 400NTRATÀDA direito a qualquer incknizaçáo, 
io.ao inadimpleinento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer 
das situações descritas no Art, 78, da Lei Federal n° 8.666/93 )  será comunicado pela parte 
prejudicada à outra, mediante notificação por escrito. 
104 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLJLUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 
11.1 Pela inexecução total ou parcial, do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 
a prévia e ampla defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
11,12 Penalidade de multa recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada a 
sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções: 
1.1,12.1 Eni caso de execução irregular do objeto contratado ou cicscwnprimentu de cláusula 
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do -valor total do contrato; 
11.1,22 Atraso injustificado na entrega do objeto cru relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por 
dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente, até o limite de 30 
(trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por cento) e a consequente 
rescisão contratual; 
11,1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
de comunicação oficial, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do valor do item 
questionado, por dia de atraso. 
113.3 Rescisão contratual; 
11.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração PUblica, por prazo de até 2 (dois) anos; e 
1113 Declaração de- inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punção ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida após a licitante ressarcir a 
Administração por eventuais prejuízos causados e, após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subirem anterior 
11,15.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa previa do interessado será 
de 10 (dez) dias da abertura de vista; 
111.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do atc 
11.1,7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não 
terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos; 
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garanha, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, 
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida a garantia a Adaunistração se reserva o direito 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer muita 
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11 1 9 As muitas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou Cumulativamente, ficando, porem, o aCu total limitado a 30% (trinta pai cento) 
do valor da integnlidadeda avença. 
ItilO Nos casos de Inádimplemento ou inexecuçio total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de  contratar com à Administraço, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sançøes previstas em lei. 
11.111 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados cm conta a natureza e a gravidade 
da falta, os prejuízos dela advindos para a Administraç$o Pública, azeincidéncia na prática do ato e 
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o motivo ocorrer por comprovado 
impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo. Município, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA EFICÁCIA 
12.10 presente contrate somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
131 Fica eleito o Foro de Luis Eduardo Magalhães paia dtnrnn dúvidas ou questões anuncias do 
presente contrato. 
13.2 E assim por estarem ju stas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhos qu e,  após lido, 
o subscrevem 

Luís Eduardo Maaihaes/BA, 1* de Agosto de 2020. 

OLIVEIRA 

FELIPE 

I .  TOA 

TESTEMUNHAS: 01 JQLE.J44~3 	02 
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