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Cetnwo11115s0:cska40AS í :M1flCÍI'tø DELIJtS EDl1Rl*) MAÕ4AA s, pessoa jurídica 
de direito público, cora sede ã Rua José Ramos de Ancineta, & 187, jardim Primavera, na cidade de 
Luis Eduardo Magalhães-BA, inscrito no CNPJ sob n° 04224419/0001-05, neste ato representado 
por seu Prefeito, Si OZIEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da Carteira de 
Ident4ade RG n° 1167594526 SSP/'SA inscrito no CPP/MF sob ri0  502 801 809-00 esidente e 
domiciliado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PIE LUÍS EDUARDO 
MACALFIÃES, pessoa jurídica de direito público, rasei Ita no CWPJ sob a° 11,101,542/0001 ,  77, com 
sede à Av, Barreiras, Quadra 09, Lote. 05, Centro, na cidade de 1 uis Eduardo Magalhães-BA, neste 
ato representado por seu Secretário Municipal, Sr IiELIPIi MORGAM MELHEM inscrito no CPF 
sob o ir0  052.9$0,5t7-76, residente e domiciliado nesta cidade> doravante denominado 
CÕNTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Gemi do Muracipio, D ra. 

TAC'JANA IL4J3EL GOMES NADAL, brasileira, casada, advogada,, inscrita na OAB/BA sob  a° 
63542 residente e domiciliaria nesta cidade, e a empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAÚDE EffiELJ inscrita no CNPJ sob n° 07,6U770/0001-60, 776/0001-60, estabelecida à Rod. dos 
Mhreiras, n°  403, Breao 06, Sala 07 e 08, L€unenlia Grande, na cidade de Almirante Trn -nandarõ/PR 
'nese ato representada por M1CIIAEL WILLIAN GUIMARÃES NEVES, Representante Legal, 
portador da Carteira de Identidade RG nt 8 ,881S59-0 SESP/fl, inscrito zo CPP sob ir°  040.865 529 
14, residente e domrcihada na cidade de Curitiba/PR, doravante denominada CONTRATADA, .  
para cumprimento do objeto abaixo descrito 

CLÁIJ$tj,A PRIMEIRA ,  00 OBJETO 
14 •Qtitui "objeto do, prese nte Trinp, através, de, Pregão Eletrônico, a wqubdção de mÓveis 
eletrônicos, materiais hospitalares e equipamentos hospitalares, para estruturação do Gentio de 
PartoNormal, atendendo as' necessidades da Secretaria Mumcrpal de Saúde de Lide Eduardo 
M h agalk/SA 

CLÁUSULA SEGUNDA, - DO PREÇO 
2,10 valor total para o presente—ajo, stè é de 1* 34,128,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e oito 
reais), da acordo tOm os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela 
CONTRATADA no Pregão Eletrônico n° 0/2020. entendido este como preço justo e suficiente 
para a execução do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo 

e ;ftcJl operação-  .: Alto-- fa l~Érae de alta 
nuance Entrada para fone de ouvido, 
idor de som ou computador lXsign 

•
15 atgbnatícd e conipattmSto paro, tVdade 17 	JU&LPER/ 

ttansdutor, Botão liga/desliga e controle de 	 JPD-10013  h 244 00 	ES 4248,00 

volume e desligamento rutornatico, Tela de 
LCD para visnálização nunrénca do 
batunento cardiaco fetal, Alnnentaçao por 2 
pilhas AA de 1,5V, Sensibilidade a pariu de 

1•. 



1,06  

tYJ$fl.y jJ  ENO Mtí:4o10 CÇBCÇ.- 14Z 
sPo2 	FNITBMPERJVIURA, 
IMPRESSORA, E rc02 

1
(Capinqgrafia) e P1 

(Pressila tu' 451% a) Momter Muluparainetricu 
conn 	pardmettcs 	E€R 	Sp02, 	PNI, 
FEMPERATURA, IMPRESSORA, 	ETCO2 
(Capuografui) 	e 	P1 	(pre,ssaó 	nwas;va) 
Estrutura pré configurada, Deve possuir tela 
de cristal liquido colorida (LCD) de no 
tnffiflxio 10' (dez) polegadas, Ppssutr menus 
para conflguraçAo e ajustes de seus diversos 
pailmetros 	navegáveis 	atines 	de 	tala 
sensível ao toque (toucliscreen). Deve possuir 
memória de armazenamento de tendências 
gráficas e tabulares para, pelo menos 96 
(noventa e seis) hpras Com alarmes visuais e 
vqltoYos para Ou paxAnietzos medidos (limites 
a1ø e bano), ccitt níveis de prioridade 
estabelecidos (baixpr  médio e alio) e alarmes 
funcionais 	rtlacionados 	ao 	monitor 
amdtiparaaterrxco e seus auwisõi ios (senso r, 
eletrodo solto, etc), Deve pernutir ozie2o a 
unia Central de Momteraçlo Alimentação 
elétrica 110 / 220 V 60 }tii ?specificaçi3es 1. 
dos 	parametros 	de momtoraço 	ECO 
MoiutoraçRo em 07 sate Derivações 0, 11 111, 
aVF, aVR aVL V) através de um Cabo de 
ECG 05 (cinco) Vias, Ràíxa de medida da 
Frequncla Cardíaca (PC) cIa no mtiumo 2(1 a 
300 11PM, Reeoluç&Õ da medida de PC 1 
BPM, Deve possuir Analise de Segmento ST 
em todas as derivacões Deve possuir Analise 
de 	Arritmias 	(Assistolia 	hbrilo 
Ventncular/Taquicardia 	Ventricula;, 
Bçgern;n;snao, em outras), RESPIRAÇÃO 
Aquisiçita da fleqtlénua Respiratorh através 
da tecnologia da Impedancia 1 ransbr1cic, 
feita pelo Cabo de R(CÇ Paira de medida da 
Fieqiiencia llespira tom (PR  de no nununo 3 
a lãO Rfl1, Resoiaçaõ da medida da }R 1 
RPM, Deve peritatu ajuste de alarme de 
apneia OXIMEIRIA DE PULSO (SpO2) 
Tecnologia de $p02 para baixa perfwalo 
ongn1nea 	(NeEcor 	eu: 	Mãsittió); 	Deve 

apresentar a curva pleesmografica Paira de 
Saturação de 5p02 de no mmimo 30 a 100 %, 
Rasoluço de medida de SpøZ. 1 %, Faixa da 
Freqitênua de Pulso (l,P) de no mummo 40 a 
28413PM Resolução da med ias de E? 1 I3PM 
PRLSSAO NÃO INVASIVA (PNI) Dure 
apresenta; os valores de Fressao Arbar;al 
Skstohca (P AS) 	Pressão Artenal Diestólica 
(PAD) e pressão Arterial Média (PAM), 
Modos de medida Manual, Aatomátao e / 1 
STAT, FaLta da medula da Pressão de no  

ra 
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ntblu): 211 a 2S ii4níX-1g leolUçhu t 
medida 	da 	Preso 	1 	mntlg, 
TEMPERATURA. Deve pasauxr, pelo menos, 
02 	(dais) 	canais 	de 	mamtoraçao 	da 
Temperatura, Deve permitir a medida da 
Temperatura por sensoi adendo na pele do 
paciente, 	ou atiav4 de cavidades, como o 
esôfago ou 	reto, hdxa 	de medida de 
Temperatura de no nunini 9 a 50 t, 
CAFNOGRAFIA 	(ffFCO2) 	nidiodo 	de 
medição 	por 	técnica 	de 	absorção 
rafravermelba Tecnologia Micros tream taxa 
de amostragem SGml/ram, faixa de medição 
de CO2 O -99 rnutg PRLSSAC) IN\'ASIV k 
02 CANAIS Faixa cc medição de O minHg a 
270 	rnrnFig 	Precrs2e do transdutor 	+/- 
lmmHgou+/3% a que foi maior1  alarmes 
de limites máxkmo e mírunto 	Acessórios 
nunnnõr 01 cabo de ECG de 5 vias 01,sensor 
eutihzSve1 adulto, 02 eábo etensor para 

sensor de 9P02, 01 	senscu 	reutshz&vel 
lnfantl/ neonatal 	112 Adaptador de vias 
cercas, 	05 	linha 	de 	amostragem, 	01 
hwisdutnr de P1 01 suporte para traitsdutoi 
01 cabo logico, 111 sensor de temperatura 
superficial 	Cl 	braçadeira 	adulto, 	01 
biaçadega infantil, 01 extensão para PNI 01 
braçadeira 	para 	obeso 	Possibdrdacic 	de 
comunicação viãz Ethernet Gigabit 	Wifi 
T3luêtootli 	Protocolo 	1112 	pacirSo 	IHL 
Possuiu proteção contra entrada de 
IPXI 	Garantia de 12 mecas 	Registro na 
ANVISA 	Manual 	de 	operações 	em 

Qxftneiro cIo pulso Oxnnetro der Pubo com 
nlotutoração de Tiatimentor cardlacos PortMil 
(quando fora da base) De mesa (quando 
alojado na bAse) Carrega as Date-rios durante 
o uso (quando alojado na base) Tecnologia de 
Medição 	Digital Atenues 	de 	parâmetros 
pi ogi amaveis Medições 	pi oçjsas 	em 
perfusões narras 	Anb-Movement Svsteni 
Permite mediçOes mesmo em pacientes 
agitados ou em movimento 1  sem perda de 

 31 	pulso Sensor 	Digital 	Spo2 	que 	permite Unidade 	& 
~TIVE/ 

 P51 35000 ES 810000 
meçjiçães em pacientes de pele escara ou 
com esnia lte l3aterias recarregáveis tipo ÀA, 
(De Mcd reposrçãq) Com autorminra de até 
16 horas*  de uso Continuo Ou 72 horas cm 
Stard11yP Cem batcuas de Alta Capacidade 
em atado de economia Memória interna para 
ai mnenamento 	de 	ato 	24 	botas 	de 
montoramento 	Comurucaçan 	tomo r O u 2 O computador 	para 	recuperação 	da 

______ monitoração 	armazenada 	na 	tnentona  

o 



ihuitt das  :úi$is  24 horas. Sdtwarë 8e 
gerendmanto de informaçes capaz de 
apresentar 	curva 	de 	tendência 	das 
míarmaçocs 	armazenadas 	na 
memona Display 	de LCD colando cciii 
Cww FiestimograLca md&aç5o nmueuca e 
baita gntca ou com números grandes e 
bana giá»$ Retro iluminado que fambta a 
visoahzaçlo mesmo em ambientes com 
pouqi ou nenhuma luz Ajuste da retro 
durnmaçta conforme a 	necessabide 	do 
anibanto Monitoraç€io assistida por interface ,  
sonora com nível ajustavelSensor 5p02 
Nèonatal 	Dimensões 	1&5x45x3  O 

- çn*olti em Bivolt  
Reannnador Manual Adulto tipo Ambú com 
reservatório, con)posto de balão 040 mtbsvd 
de silicone com capacickde 1 SÜOmL, Válvula 
paciente transparente com munnin espaço 
morto 	com 	conector 	da 	uiiascgira 	com JQ 

34 	nwvnnento 	giratório 	(swivel) 	Máscara Unidade 	5 MORIYA/ ES 158,00 ES 790,00 
Lickus 	de 	silicone 	translúcida 	Fornuito Bh2103 
anatômico 	proporcione 	uma 	excelente 
vedaçlo 100% autodavável VMvula traseira 
para conexão da iservatóno Reservatório 
emPVC 
Reanlmadw Manual Neonatal tipo Amnbu 
com reserva lóno,compí tato de balão auto 
adiável de silicone com capacidade do 
320mL Válvula paciente tuiriaparente com 
indmmo espaço morto, com tcivector da JC3 máscara com movimento ziratonu, (swreelj Unidade  	o MOflIY,k/ ES 15800 E$ 790,00 MáKara 	faciais 	de 	silicone 	transiucicla 
Form 	 i Formato 	anatl3mxco 	proporciona 	mira 13E2303  
excelente 	vedação 	100% 	autociavavel 
Válvula 	traseira 	pina 	conexão 	cIo 
reservatório. 	Reservatório 	em 	PVC 
transparente capeçidade 900m1 

2.1 No preço acima proposto estao inclusas todas asdcspes* -diretas e- h4j»tas -  para execução do 
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas mci4entes, tara de 
admmnstraçào, previsão de lucro, frete, seguro, combustivel, EM, transporte e entrega do objeto, 
bem como as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários, entre outros 
necessários ao cumprimento integral do objete contratado, não cabendo quaisquer i e'ciarnaçtes 
posteriores, constitumdo-se portanto, na única remuneração devida poio CONTRATANTE para 
execução completa do objeto— 
23 Os preços dispostos rio pasente Turno, somente poderão ser reajustados observadas as 
:disposiçóebntidrinS alirroi "e' do.hrdscrlI do art. S5 -da Lei Federal nY &666t93:. 

CL.ÁU.SÜLA TER Ãanta:urwo FiNA O4O 
3,1 As despesas decorrentes do presunto contrato cotifefao 
n 	

à conta dos recursos financeiros alocadus 
- 	muro,  ,-..- ---- 
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1 0-M 
02.09300 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS 

iooie - iSESTÃO, DAS AÇÕES DA. ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE 
FONTE DE RECURSO 14 -SUS 
ELEMENTO DE DESPESA 
3390300000000000-MATERIAL DE CONSUMO 
4.49.032.0000000000 ~EQUIPAMENTO E. MATERIAL PERMANENTE 

CLAUSULA, QUARTA O PAGAMENTO 
41 Os pagamentos qetão etetuado no prazo de até 90 (trinta) dias, contados da protocobação da 
Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto 
4,2 A Nota Fiscaj devera ser do estabetecmlento que apresentou a proposta vencedora da licitação e 
deverá vir acompanhada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista 
4.5 A contagem do prazo para pagarncrtta, estando o objeto devidamente executado e toda a 
documentação completa e de acoido caiu a cláusulas deste termo, nuclard sotnente quando da 
abertura do expediente de pagamento no uigão que emitiu a nota de empenhe ao o contrato.  
4,4.,A nota fiscal/fatura não aprovada pefo CONTRATANTE, será devolvida à. CONTRAtADA 
para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a partir da data de sua 
1 capresenlação para eleito de pagamento 
45 A devolução da fatura não aprovada pelo CON VRAI &NTE, em hipótese alguma, serynit de 
Pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato.  

CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR 
Si Fica nomeado como Gestor deste COULTCIO o Secretario Municipal de Saúde, Sr FELIPE 
MORGAM MELBEM, a quem caberá designar o fiscal para a acompanhamento do fiel 
cumprutiento dos teimos acordados conforme dispõe o artigo 67 da LeiTederal ri.0  8 666/93 
52 A tiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento licarão a cargo do Si 
EDMARDO DA SILVA DE SOUZA, responsável, indicado pelo secretário, que verificara a sua 
perfeita execuçito ç  Irei cwxipnmento das obrigações ~tratadas.  

CLÁUSULA SEXTA -DO nAzO:DEExECUÇÀO 
6.'L Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de 
Saude, mediante Ordem da FornecimentoS au Nota de Empenho e deverão ser entregues no endereço11

deteinunado pela secretaria solicitante 
6-2- Os deus solicitados de verão ser entregues no praro de ate 15 (quinze) DIAS UTEIS, a contar do 
recebimento da Ordem clii Fornecimento ou Nota de Empenho A critério da Secretaria solicitante, o 
prazo de entrega poderá ser prorrogado 
€3 O presente Contrato tem inicio na data de nia assustura e término em Si de Dezembro de 
2020, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo, nos 
moIdas da legislação simate 

CLÁVSULASËflMA DO RECEBIMENTO DO o•BhlTG 
7-10  objeto entregue e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação na Proposta de 
Preços e nas clausujas contiatuais, e ain(la, observada a Legislação em vigor, se rá recebido pelo 
CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando troa e matj kula 
711 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 
especificação, 
7.12 ctefuubvamente, apos \ienhcaçao da qualidade dos i)ps e consequente aceitação. 	 L 

ao 2o 86?- 1  MORNO 

1 í em ce  
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CLÁUSULA OITAVA D& Cl RANT[& DO OBJETO 
8.10 objeto do presente contata possui garantia conforme pra2zos estipulados na descrição de cada 
Item constante na ChIusula Segunda, devendo a CONTRATADA iespoisabdizatie pai tal 
obrigação.  
82 A CONTRATADA devera substituir qualguei dom rejeitado pela fisca bzaçào, sem Ónus para 
esta Administração, ate r efetivo atendimento da qualidade do objeto em contorrnulade com a 
descrição apresentada na Proposta de Preços Não será emitido o correspondente Termo cio 

abinÍenIo. do Objeto sem que haja a, total aceitabífideale 4ø  objeto em questão.  

CLÁUSULA NONA - POS DIREITOS UDAS OBRIGAC.ÔES 
91 DA CONTRATANTE 
91 1 Efetuar o pagamento ã CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as condictles 
estipuladas neste Edital 
9.1.2. Frscaliaar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e 
mrpostos empregados e demais despesas necessanas ao bom enchimento dos seterços, 
91 3 Comunicar 4 CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências coa ehvas, 
91 4v Rejeitei, no todo ou em parte, pai intermédio da fiscalização, os deus que estejam em 
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar 
insuficientes ou inadequados, 
915 Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de constatadas as 
irregtdaridades garantido o contraditório e ampla defesa 
916 Fornecer á CONTRATADA todas as rufonuações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução do contrate.  
91.12,Notificar a CONTRATADA, por escuto, -sobre nnperteiçóes falhas ou irregularidades 
constatadas na-execução dg contrato, para que sejantadotadas as medidas corretivas necessárias 

921tCONTRATADA 
921 A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o Udital e em 
consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de abertura do certame 
92-2.-A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item arrematado, especificado 
na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado, oh igandose a substituir, 
rrnechatameute. todos aqueles que estiver em fora do padrão, sem quaisquer anus para esta,  
Administração, até o efetivo atendimento da referida proposta Não será emitido o correspondente 
Termo de Recebunejito driPróduto sem que haja a total aceitabilidade do objeto em questão 
A contratada se obriga ainda a 
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obngaçttes assunudas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na IicitaçA, Providenciar a imediata 
correção das deficincras e/ou irregularidades apontadas pela contratante, 
b) Se responsabilizar por eventuais prepuzos causados ao contratante c/ ou, a terceiros, provocados 

C) Altar coto oís encArgos, trabalhistas, previdenciár±os, fiscais e comerciais resultantes da:execução-
de,  Contrato (artigo 71, caputda Lei ir 8666193) 
d) A madmwlência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante a 
i esponsabdidacle pai Cu pagamento, nem podem onerar o objeto deste Coutmto (l ° do artigo 71 
da Lei ú. 8666/93) 
e Responder financeiramente por quaisquer danos de sua ,reponsabrhdade para com a União 
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dÁVStA DÉCIMA - DkiNExCUçÂO 1WASEC$ÀOP(CONTRATO 
101 A inexecuçAq, total ou parcial, da presente Contntto e114a sua xescisõ, com as consequentes 
penalidades conti atuais e Ie8ius 
1020 CONTRATANIIi poderá rescindir uai1ateiajminte o contrato nas hipóteses previstas no Art.  
78 da Lei Federal n 8 666/3, sem a obrigação (te indenizara, CONTRATAVA, desde que não cause 
prejuízo a mesma 
102,1 Nas hipóteses de-rescisão com base nos incisos 1 a Xl do Art. 7S  da Lei Federa' n°8 666/93 não 
cabe à COIÇ MATADA chiei to a qualquer indenização 
103 O inadmiplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocotrêticta de quaisquer 
das sztç5e descritas no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sora comunicado pala parte 
prejudicada à outra, mediante aotificaçàø por ecnto 
l&4 A rescisão de* contrato implicara a retenção de cré-ditos; decorrentes da contratação, ate o 
Intato cS prejwzos causados a CONTRATANTE .  

CLÁUSU LA 	« PA$ PENALIDADES E DAS. MULt4S 
Ú1 Pela mexecuçto  total ou parcial do ,objeto deste Contrato, o CONTRATANTE podei ar garantida 
a previa e ampla defesa aplicar à CONTRATADA as segmnte sanøes 
-11.1.1 Ad ertencia, por escuto, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades; 
1112 Penalidade cio multa, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridas, uma voe, comunicada a 
sanção oficia Latente, aplicada nos seguintes casos e pt opólções 
11 1L11 Em caso de e,cecução irregulai do objeto contratado ou descumprunenta de clausula 
contratual ou norma de legislação pertinente 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
11 1,22 Atraso m;uetiftcado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula sexta 
deste contrato e condições dispostas np Termo de Referência 0,3% (zero vii gula cinco por cento) por 
dia de atrasa sabre o valor total da Ordem de Fornecimento coyi espondente, até o limite de 30 
(trinta) (tias após os quais a multa apinrada sem de 0,7% (sete dècunos pai cento) e a consequente 
rescisão contratual, 
11 1 23 Atrasa na regulanzação (ts itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data 
de comunicação oficial, sujeitara à CONTRATADA multa de 01% (um por tento) do vaLor do item 
cpzestronado por dia de-atraso - 
11 -1,3 Rescisão contratual; 
1114 Suspensão tempcuaria cio direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Adnumstraçao Pública, por prazo de ato 2 (dos) anos, e 
11-15 Declaração de midoneidade pata licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motrvs deterinrnantes da punição ou ate 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 prato da súnção aplicada com 
base no subitein anterior ,  
li 1 5 1 Pata aplicação da penalidade de undoneidade o prazo de defesa préna do interessado será 
de 10 (dez) citas da -abertura de vista,, 
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, 
1L1,7 7 A penalidade da multa podara ser aplicada cumulativamente com as demais sanções e não 
terá caráter compensatório, sendo que a sua cobtartça não isentará a obrigação de indenizar 
eventruns 

 
Perdoe e danos, 

11 1,8 8 A multa, aplacada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
apresentada pela  CONTRATAVA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor excedei ao da 
garantia, atem da perda desta, a COMI RAFAIM responda ri pela sua diferença, que sem 

1U4 U 

reseroodireito (12. 

U?088 



Miwat Si**tt 

de y  descontar d.irtSexÏté do. pagamento dasddø 4 caNIl :,.TAPA o valor de qualquer snuitct 
porventura hnposhh 
11 1 9 As multas moratórias previstas nos Uetw acima são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando, porem o seu total limitado a 30% (tonta por cento) 
do valor da integralidade da avença 
11-1,10 Nas casos de madnnplettiento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
,CONTRATADA e motivos ujustiflcados, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temperaria 
do direito de contratar com a Administração, além de muita de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato independente de rescisão unilater4 e dentais sanç5es previstas em lei 
111.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade 
da falia, os prejuízos dela advindos para a Adnunistração Publica, a reincidéncia na prataS do ato e 
as ;ustifrcattns apresentadas pela CONTRATADA, sendo que se o motivo ocorrei por comprovado 
impedimento ou de reconhecida torça maior, devidamente justificado e aceito pelo 'etueicipio, a 
ÇQ$t.RATAPfkan isenta ds penaií4adàs naWpads 

CÁ.USVLA DÉCIMA SRCUNDA. - U& EFICÁCIA 
12 1 O presente contrato somente terá eficácia apospubbcacla a respectiva sumula no Diário 
Oficial da Entidade.  

O4pSUMDflÇjMAtflCEIRk- DAS:flJStOSIÇÕES GERAIS 
13,1 Fica eleito o Foro de Luis Eduardo Mage]háes para dirimir duvidas ou questões oriundas do 
presente contrato 
112 Ji assim por estarem pistas e contratadas, as panes assinam o presente Termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma)  tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas) tesu'munhas que após lido, 
a. subs curvem, 

Magalhe!PA, 06 de Agosto de 2020. 

OZIEL ALVE' OLIVEIRA  
Pc t M eira 

FELIPE Mó 	MELHEM 
ÈéctetárioMe 	IdeSa - 

TACIANA~E GOMES NADAL 
Procuradora Geral do 10unicípio  
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Contratada  
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