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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° OM'2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N °  00212020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 049/2020. 

Compromisso celebrado entre o MUNICIPIC) DE LUIS EDUARDO MACALHÂES, pessoa juridica 
de direito público, coni sede à Rua Jose Ramos de Andrieta, n°187, Jardim Primavera, na cidade de 
Luis Eduardo MagalhàesBA, inscrito no GNI'J sob n° 04.214.419/00014)5, neste ato napresentado 
por seu ['refeito, Sr. OZIEL ALVES DE OLiVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Identidade Eta ti0  4167394526 S511/B.A, inscrito no CPP/MF sob 'n° 502.801.8094)0, residente e 
domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO 
MAGALHÃES, pessoa jur.idica de direito público, inscrita no 0411 sob ri') 1.101,51210-001 - 7 com 
sede à Au. Barreiras, Quadra 09, Lote 05, Centro, na cidade de Luis Eduardo Maqath$ies'-diÁ, neste 
ato representado por seu Secretário Municipal, Sr, FELIPE MORGAM MELFFEM, ic1tc* no Cfl 
sob •o n°  052.98056776, residente e domiciliado nesta cidade, doravante d.enonsinado 
CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do Município, Dc'. 
TACANA EZABEL COMES NADAL, brasileira, casada, advogada, inscrita na 048/BÁ sob o 
63342, residente e domiciliaria nesta cidade, e a empresa C.P. VEZONO EIRELI, inscrita no CNPT 
sob n° 30,778.749/0001-25, estabelecida à Rua Marfins Pena, n° 47, Campos Eliseos, iei ddacie de 
RibeLro ['reto/SI', neste ato representada por ÉR1CA VERNILE PEREIRA VEZONO, Procuradorm 
portadora da Carteira de Identidade RG n° 18.294.53U5 55I'/SI', inscrita no CPF sob n° 138,771 5W-
7(L residente e domidiliada na cidade de Ribeirão Preto/SI', doravante denominada 
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descrite 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 
1,3 Constitui, objeto do presente Termo, através de Pregão Eletrônico, a aquisição de móveis, 
eletrônicos, nmterlais hospitalares e equipamentos hospitalares, para estruturação do Centro de ,  
Parto Normal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo 
Magalhãe3A. 

CLAUSULA 	 ( FREÇO  
2.10 	 ai Rara o presentede R$ 9.200,00  

apresentado '14 	A 
ri entendido 	 preço justo e Suficiente para a execução de picsonw 

descritiva  

elemento aquecedor disposto no m6dulo 1 
refletor na partee superior, sem prejudicar o 
acesso ao paciente, calha protetora da 1 
rnsjsténda, refletor em nçn im,x ;olido 
centralizado com o meio do leito 
propiciando catar homogéneo em tndaárea 
ocoichdc,,i'airteliaódult, 	coei .troiador Unioade 1 alojando todos seus componentes, 

rstatad•o na tnirte .íronaI da coluna com 
acabamento era potícarbonato •evitando a i 
penetraç5o de liquides, teclas do tipo 1 
toque suave do tipo membrana, três 1 
mosl:radores visuais independentes que 1 
mantém a visualização constante das 
temperaturas rrrnrrramadas e Tecer, 

GIGANTE 
RECEM. 	1 

NASCtOC/ 	ES 9200,00 j R59.200,.00 
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Liisplay digital do nível de potência 
selecionado pelo usuário, display digital 
da temperatura de pele do paciente, 
display em cristal liquido (LCD) para 
rjttste da temperatura do pita desejada •e 
infarmaçães alfa numéricas das condições 
do alarmes, ndicação aavês de ie:d 
posicionada em local alto e a frente da 
pantelha (elemento aquecedor) para 
visnalização a distáncia dos 
alarmes, indicação visual e sonora 
ia tenui tente. dos alarmes de hipo term,ia, 
hipertormia, temperatura do modo li N 
baixa (servo controlo), temperatura do 
modo 11W alta  (servo controle), Sensor RN 
d:esconeclado, .Palha no Sensor do 11W, 
Falta de Energia, falha no sistema de 
aquecimento e aquecimento excessiva no 
medo rnanual.Comulaçào automática de 
um suado para o outro contratada através 
cio .sensoi de peie..A indicação visual dos 

armas permanecerá visível mesmo corno 
som inibjdo, até a solução da causabaterin 
interna recarregável Sistema cia segurança 
da temperatura do Ar no modo manual; 
para situãçães de temperatura acima de 
39,5C desligando assim autoambcamente 
o aqueci entarSiatemna que interrompe o 
aquedmeista quando o elemento 
aquecedor permanecer na máxima 
potência determinada por um tampo 
consocutíyo de 45 Minntos,Sisterna do 
proteção térmica por dispositivo do 
detecção ele*'Ónica de sobrecarga no 
elemento aquecedonAlarmo de 
advertência a cada 10 minutos no asado 
RN para verificação da rotina de 
temperatura do pacienteSistema de auter 
teste constante das funções, indicação 
luminosa do nível de,  potência de 
aquecimentoiuforma o modo de operação 
atual do equipamento, modo manual ou 
modo Ri./automático (servo 
contro.leLMostradores 

 
para indicação da 1 

temperatura da pele: do RN e do nivel de 
i.scstSda da aquecinersto com perfeita 
visuabuação das temperaturas devido sua 
iuminosidade,Nlvel de potência de ajuste 
para o muda manual de ti a 100% Com 
ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 
111% a l00%.Faixa do leitura da 
temperatura do EN de ()t a 50'C,Paixa de 
trabalho em ITC (modo servo) de Mi à. 3W 
C com resolução de 0;1'C$iatema pois 
qual, a lenaneratura do 11W é controlada l 

R1 
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automalicamente atravÉs da medição 
exercida por um sensor que capta a 
temperatura da pele do RN, conforme uni 
valor estabelecido previamente pelo 
usuário (Servo Controle), ajustando 
autom-aticaaieoie a temperatura do A 
de aflerta para informação do 
procedi.rnento.d.o-ajuste das temperaturas e 
pot neta. Reteuculo de nie órto ria iálta cio 
energia dos valores pnramadesTuclas 
para seleção do modo de operação: Modo 
RN/autcmátjco (Se,vo controle) eu Modo 
Manual (Potência)Tecla da inibição de 
alarme (dudi4 tecia liga" e "desliga" do 
equiparnewojhcla de auto trate da 
sistema,corpomóvel em reforçada 
construção tubular em aço pintado em 
Unta. epóxi (eikstrostàtica a pó) após 
tratamento anttrxarrosivõ/anliferroginoso, 
mobilidade através de quatro redizias 
giratórios de 4 e banda larga com freios 
Froie:lor contra choque para segurança. 
estrutura miador recuada nas laterais, em 
forro-ato do "r para permitir uma melhor 
aproximação lateral «e usuário Sem 
mta Ir Cale 

 
dos pra te te t*JiO nicaS 

ciciam iradspaebe .para,  cilocilio 4o 
ci ,assi ia raso° se abas lak ra a ar, tu e a 
uns nerdico fraôsparenle, que pedeni ser 
desatmado.s i'aia tuso di urnidáde eia 
Courgics ou a'endanertto oo uç É Lii do 
RN, permitindo assim 'Irvá ,J e, 

1 

Ces50 ad 
coou 'te raey'rnru e ahcrturas 

os do ue o e 'os u co! n'tU pia de 
iridiiiaiaà àrhiq.widi pàra'pussideiuídruo 
de trend.eleaiberg, heriaoatal te 
cole tiuu 	tossi ecuon ido 	eu,nateurau 
clube' a uom -r "testiosu rito rcaio't is e 1 e 
are abbtpce uu climenseir-', ele 
borço.Aliúientaç;soi]Q/127 imu 2211 VAC 
50 eu 60 sa (te, "es de rnteçaus pari os 

22 No preço acima proposto estio iíciwsas todas as despesas diretas e indiretas paca execução cio 
dbeto, inclusive tributos - e/ou, imposkoes, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de 
administração, orevu são de lucro, frete seguro combush -ael, P19 s, transporte e entse?a do cejalo 
bem como as despesas coei alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entes outros 
necessários ao 'comprimento •integtal dó:ohjeto con.tratado, não cabendo quaisquer reelarnaçôes 
posteriores. cousdwindo.Lse. portanto, rra-ótcica remuneração devido pelo CONTRATANTE para. 
ecuçlacdõrnileta dtí'o*lo  
23 Os :píisços.  di50-stos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 
dpn'sçbes 

 
contidos na ,ihne u' d do inciso ii cio sei oS da Lei Federal is 860/93 

CLÁUSULA .hcnRA'Do PCJ1L5ORNANCE1RO ali 
MÁ 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de 
Srrrhde, mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho e deverão ser entregues no endereço 
determinado pela secretaria sohcita.nte. 
62 Os deus solicitados deverão ser entregues no prazo de ate l5 (qi.:rinze) DIAS UTE1S, a contar do 
recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho. A critério da Secretaria solicitante, o 
prazo de entrega poderá ser prorrogado. 
63, O presente contrato tem início na data dc sua assinatura e término em 31 de Dezembro de 
2020, podendo ser prurogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 
moldes da legislação pertinente 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO RECEBIMENTO DO OBJEFO 
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 
aXsITRrVFANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e matricula: 
7.1.1 provisoriaruonte, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 

do 20 38 

- 

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão á conta dos recursos financeiros ameados 

IW seguinte dotação orça.:m.entária: 
ORGÃO/UNIDADE 02.09,100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EMS 
PROJETO/ATIVIDADE 
10.301.0512047- osi'Ão DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 
FONTE DE RECURSO. 14 SUS 
ELEMENTO DE DESPESA 
3.3.9.0204)0.00000000 - 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 coro o devido ateste da execução do objeto. 
&lANota fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Piscal 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, iniciara somente quando ris 
abertura  de 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 
:reaprasentação para efeito do pagamento. 
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que  CX)NI71ATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 

CLAUSULA QUINTA-. DO GESTOR 
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de Saúde, Sr. FELIPE 
MORCAM MELHEM, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal nY 8.666/93. 

A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo •do Sr, 
EONALUJO DA SrLVA DE SOUZA, responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua 
perfeita execução e o fiel  cumprimento das obrigações contratadas. 



CLÁUSULA OITAVA DA GARANTIA DO OBJETO 
ai O objeto do presente contrato possui garantia conforme prazos estipulados na descrição de cada 
Bem constante na Cláusula segunda, devendo a CONTRATADA responsahilizarse por tal 
obrigação. 
8.2. A CONTRATADA deverá substituir qualquer item rejeitado pela fiscalização, setri ônus para 
esta A.dr..inistraçã.o, ato o efetivo atendimento da qualidade do objeto em conformidade com a 
descrição apresentada na Proposta. de Preços. Não será emitido o correspondente Termo cio 
Reo.ebinrenw do Objeto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão. 

CLÁUSULA NONA DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. DA CONTRATANTE 
9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o •preço, os prazos e as condições 
estipuladas neste Edital. 
93.2, Fiscalizar e acc.mpanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços; 
9.1.1 Comunicar à CONTRATADA toda, e qualquer ocorrência relacionada, com a execução do 
objeto contratual diligenciando nos casos que e*fgoip providências corretivas; 
914. Reitar, no todo ou em parte, por bttermádio da fiscalização, 'os fte.ns que egtciam em 
desacordo coro 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; 
916 Fornecer à CONTRAtADA todas as mfoiniaçôe; esclatocimentos, documrntr's e dcnns 
condições necessárias à execução do contrato. 
917 Notifica a CONTRAIADA, por csunto sobre impeifotçôes 	falhas ou irregularidades  
constei das.  na execução do contrair, para que sejam adotadas as medidas corretivas necossrias. 

92 DA CONTRATADA 
9:1 A CON'FRATrWA 'se 	 a vxecutero objeto contratado eta acordo çonr o t'ditul e em 
tontonância com a.repecttva proposta 4 preços apresentada na sessão de abertura do cortam e. 
9.2.2. A CON'TRAI'I'ADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada 11cm arrematado, especificado 
na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado, obrigandose a substituir, 
imedjatamente,  todoS iqiwles que estiverem fora do padrào, sem quaisquer ônus para esta. 
Administração ato o efetuo atendimento da referida proposta Não seta emitido o ronespoudentc 
Termo de Receblinentu do Produto sem que haja a tytal aceitabilidade do objeto em questão. 
A contratada se obriga ainda à:  
a) -Manter durante toda aeeecuçáo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habditação e qualificação ex'sgtdas na hcita5ao, Providenciar a tfl'lLdfltc 
correção das deficiências e/o11 irregularidades apontadas pela contratante; 
h) Se responsabilizar por eventuais. prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidad.' cometida no fornecimento; 
C) Arcar com os encargos, trate tostas, prrivid:enciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do Contrato (arttgu7l, caput de si a 8.666/93). 
d) A inaditnplência da contra'ada perante .os encargos descritos, não transfere à contratnnte a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (V do artigo 71 
da Lei ri. 5.666/93). 
e) Responder financeiranlente- por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a Uniliç, 
Estado, Município ou 'terceiros, sem prejuízo de outras medidas qu.e possam ser adotadas, durante a 
execucaodo Meto  

4acaaJ-k&tisi 
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CLÁUSULA DÉCIMA DA iNEXECUÇÃO ii b-: RESCISÃO DOCONtUAtCY 
10.1 A inexecução, total ou pótc.tsL do ptdsdnul C4mtxaOl en-séla sua residido; com -as cohs0ttenies 
penalidades contratuais e iegadc 	 . 
102 O CONTRATANTE podará .rescindir uni tdràbnente o corit6nto 1115 hiÓreses previstas no Ari. 
21; ria Lei. Federal u 8.666/93. sem a obrigaç3c de indenizar a CONTRATADA, descia que não cause 
pretuizo a-mesma.  

tIL?] Na, hipóteses de rescisão cem heselioi indsos Lã XI dó ArO 78 da Lei Pikiora! 6ic&ü46/D3 não 
cabe 400NTRA'rAUA direita a qualquer indcnização. 
LI O ;nadmpkmento das ohngacães pLe' istas no presente Contrato, o a 'aonnncw dc ousqua 
das situações descritas no Aft 78, da tei +ederai n° 6.66619t crã èemunicacht pata parte 
prc'ludicada á outra, mediante notificação por e-scrito. 
10.4 A reScisão, deste contrato implicará a retenção de Oédltns decorrentes de- confratação, ate p 
Um ite d.os prejuizos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA MUNIU RA- DAS PENALIDADES E DAS MULFAS 
111 Pela inexecução total eu parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida 
a prória e ámpla defrsa,riplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
11 .11 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas .irregulari.d-ades. 
1112 Penal ide.de de multa, recolhida no piaio de 15 (quinze) dias cortidbsunn vez comunicada e 
srin oficidhrente;a.piicada nos aegaintoccasos e proporçóes:. 
1 -fl 2 1 Em caso de. execução :ir.tguht do •rietcç cõniratado-otx descu:mprinrento de Ciusuls 
contratual ou botnra de iegisl-açdó' parlitiente: 10% (dtsç por cento)xio catar total de cántratn/ - 
11 4,2.,? Atraso Injustifícado na eritrega do objeto em relação ao prazo reti.puiado na cláusula sexta 
cl.cste contraio e condã ôe dispostás tIO Teratoale Refririricia:- 05% (r,ei'6 -s'{riula citicti podcenós) põr 
cii.n de atraso sobre o valor total da Ordem de Fõrned.drentír corresponctente até- o limita, cio 31) 
(trinta) dias, após -Q5 quais a multa aplicada serd -do 0,7% (sete décimos por -cento) e a consequente 
rescjç.iocontratuai; 	- 	- -. 	--- 	:- 	-- 	- 	- 
1] 1.22 Atraso ia regularização dos deus rejeitados, opus o prazo de 10 (dez) ritos, a copiar da data 
etc,ora omcaçôo oticuti, su 1-edara à CONIRKL&OA multa, da 61% (um ptdr cento) do calor do Iran 
questronado, poro a de atraso 
111:1 Rescisão contactos];  
111.4 Suspensão temporária do direito de participar do licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e. 
114.5 Declaração deinidorreidade para licitar ou cqotratai- com a- Administração Pública enquanto 
perdurarem os criativos determinantes da poniçóo 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 subitem anterior, 
1 1, 1-5,1 Fora aplicação ri-a penalidade de inidoneidade- ri prazo ria defesa prévia cio interessado será 
&'1O (dez) dias da abertura de esta: 
112.6 Paio aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 
(cinco) dias úteis a cuidaI da intimação do ato; 	 - 
11.1.7 A penalidade de multa poderá Ser aplicada cumuiativLmunte com da demais cançdes, e não 
UNA carter compersittdrio, -saneia que a soa cobrança não :isentará a obrigação cli. indenizar 
eventuais perdas e danos; - 
ii:i,8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, sçrá descóntade da garantia 
apresentada pela CONTRNFADA quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garantia, atém da perda deste, a OONTRATADA responderá pela sua diferença., que será 

caso, 
19 
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cobrada judiciahnente. Acaso uào tenha sido exigida a garantia, à Administração se reserva o direito 
de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATAD.A o valor de qualquer multa 
porventura imposta. 
1119 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou Cumulativamente, fkando, porto. o seu total limitado a 30% (trinta por certo» 
do valor da integralidadeda ave.. ça. 
111.30 Nos casos de inadimpkmen.to ou inexecução total do contrato, por culpa exclus:iva da 
CONTRATADA e motivos irustificados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de con.Lratar com a Administração, além de malta de 10% (dez por •cento) do valor do 
contrate, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei 
111 li Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade 
da latir os prejuizos tida advindos parap AdmjmstraçitoPublica a ramudencia na prática do ato e 
as ju.sb'ficab'vas apresentadas pela CONTRA'ÇA.DA, sendo. que, 3e0 motivo ocorrer por comprovado 
impedimenta ou de reconhecida força maior, devidamenl,e lustilicado e aceito pelo Município, a 
cONTRATADA ficará isenta elas penalidades mencionadas.. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA EFICÁCIA 
12,10 presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário 
Oficial da Entidade, 

CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Fica eleito o Poro de Luís Eduardo Magalhães,  para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 
presente contrato. , . ,  
132 E assou por estarem instas e contratadas, as partes assinam o presente lermo em 03 (tie  vias 
de igual teor e forma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, após lido, 
o subscrevem. 

Luis 1,̀ duardo Magalhães/BA, 06 de Agosto de 2020. 

TACI ANA WA 
Procuradora 

C.P. VtIZt4O PIREU 
Con ttiitacta 

TESTEMUNHAS; Tl, ;J 	fl2JhQ)Màt02  

nta, 	i - Ár 
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