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Luís Eduardo MagaihãesBA, inscrito no CNPJ sob ne 04214 419/0001-05, neste ato 
representado por seu Prefeito, Si, OZIEL ALVES DE OUVELR& brasileiro,_ casado, portador da 
Carteira de Identidade RE n2 1167394526 SSP/BA, tnscnto no CPF/MF sob nP 502 801 809-00v  
residente e domci1iado nesta cidade, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE D LUIS EDUARDO 
MAGALHÀES, pessoa jundica cie ,direito público, tnscnto no CNPJ sob o 0 IldOl 542/000147. 
com  sede à Avernda an-elras, quadra 09, lote 05, Centro, na cidade de Luís Eduardo Maga!hes - 
BA, neste ato representado por seu Secretário Muriiapal de Saúde, Sr,FEUPE MORGAM 
MELHLEMr  brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG sob o ti2  10.575.784-3 
SSP/J, inscrito no: CPF sob an 052S8t567-76resÍdStee1domiSíadÕjiesta cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE, ambos assistidos juridicamente pela Procuradora Geral do 
M u ii icipto, Ora TACIANA IZASEI. GOMES NADA!,. brasileira1  casada advogada, nscrita ria 
OAB/k sob o á9 63,54Z, residente e domicdlada nesta cidade, e a mpresa VITAL MATERIAIS 
ESPECIAIS EIREIJ, inscrita na CP4Pi sob n9 a412.65110001-04, estab~ a 'Rua Mouraria, n 
36, Nazaré, na cidade de Salvador/BA, neste ato representada por FRANCISCO SALES 
GONÇALVES DE CARVALHO FILHO, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade RG 
n GB 732 0&741 SSP/M, e inscrito, nu CPF sob nC S30,712 025-04 doravante denominada 
CONTRATADA, para cumprimento do objeto abaixo descnto 

• 	tI*I$vLA?PlMEIRÁ-S ET 
ti Constitui objeto da presente licitação, através de Prego EtatrAnico, a Aquisição de 
equipamentos e material permanente, conforme proposta de n5 fliOl 542000/1190-04 do 
Ministério da Saúde, para estruturação da Unidade de Atenção Especializada Hospital a 
Maternidade, Dr. Gilerio, deSá•Ôlivein, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saude de Luis Eduardo Magalhães/BA.  

CLÁUSULA SEGUNDA 00 PREÇO 
2SO valor total rpara 0:t 
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21. 14apreço•àçiMaØrõpõsts estãolndüsatodaas :dSPeà dIréte ihdiStas:pta eteflú 
do objeto, Inclusive tributos alou impostos, encargos sociais e trabalhistas rncdentes, taxa de 
administração, prevtso de lucro, frete, seguro, combustível, EPlts transporte e entrega do 
objeto. bem como as despesas com a'imentação, transporte e hospedagem dos funcionanos, 

entre outros neçessanos ao cumprimento integral do objeto contratado, não cabendo qualscuer 

reclamações posteriores, constituindo-Se, portanto, na unica remuneração devida pelo 

CONTRATANTE paraexecução comp'eta do objeto 

23 Os preços dispostos na presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as 

disposições contidas na aknea "cl" do inciso II doart €5 da lar Federal o LS 666193 

, CLAUSULA TERCEr- n :JSi '!' FINMÇEIRG  

nte contrato correrão â tonta dos necursás financeiras 
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4J Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (tnnta) dias, contados da protccohzação 
da Nota Fiscal como devido ateste da execução do objeto 
4 2 A Nota Fiscal devem ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da 
hcrtaço e devera vr acompanhada das Certidões de Regularidade fiscal e Trabalhista 
421A contagem do prazo para pagamento, estenda * -objeto devidamente executado e toda ,a 

documentação completa e de acordo com as cleo-sutas deste Termo, iniciara somente quando da 

abertura da expediente de pagamento no órgão queemitíu a nota de empenho ou o contrato 
44 A nota fiscal/fatura no apitovada pelo CONTRATANTE seta devolvida a CONTRATADA para 
as pecessarias correçes, contando-se os prazos acima enabeleados a partir da data de sua 
roa presentaço para-efeito de pagamento 
45 A devolução da fatura no aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma, servira de 
Pretexto Øara caie a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste contrato. 

5.,1 F1 ciEk  nornead romo ~ deste Contrato ~ o 	MurícipaJ de Saúde, St~ PELWÉ 

MO%ANI MELHUPA, ~a 4~ 0" destoar  v fiscal para a acompanbamentor do fiei 

Ednardo da Silva de Souza, Matricula 10154 Coordenador II, respensavel indicado pelo 
secretário, que venficará a sua perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações 
contratadas. 

ãAusÁ- SEXTA- Do PRAZO EaEcucÃo 
&i Os produtos serão fornecidos. IMEDIATAMENTE, de acordo tom as solicitações feitas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, mediante Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho e 
devero ser entreguessto endereço determinado pela secretaria solicitante 
6.2 Os itens sohcitados deverão ser entregueçno prazo até ,10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, a contar 
do -recebimento da- Ordem -de- Fornecímenta ou.Noia- de Empenho. A critério 4a Secretaria 

nos,moldes  ar tegi  

F r65 0  / C 	 j(( 	 e 
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7 1 2 definitivamente, apos venficafloda qualidade dos itens e consequente aceitação 

ctÁusuiÀ olTs1M.flÃ ~IA IDO ÓBSO. 

8 1 O objeto no presente contrato possui garantia, contra defeltc4 de fabricação e 

funcionamento conforme prazos estabelecidos na descrição dos itelis constantes na Clausula 

segunda.,  

82 A CONTRATADA devera garantir toda a assistência tecnica necessarfa durante o período de 

garantia. 

CLÁUSULA :MONA DN DIREITOS Ébas.oÉtcÁç6És 
91 DA CONTRATANTE 

9 1 1 Efetuar e pagamento a CONTRATADA, de acordo ~-o preço, os prazos e as condições 

estipuladas neste Edital 

9 1 2 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das 

913. Comunicar a 

9 14 Rejer, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em 

desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a subshtwção dos que julgar 

916 Fornecer a CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 

tondiç5e5 necessárias a execução do contrate 

91 7 Notificar a CONTRATADA, por escrtto, sobre imperfetç6es falhas ou irregularidades, 

constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessarlas 

42 DA CONTRATADA 

9 2 1 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. 

921 A. CONTRATADA fica abrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote 

arrematado, especificado na Proposta dee Preços, quando da entrega do objeto licitado, 

obrigando-se a substituir, Imediatamente, todos aqueles que estiverem tora do padr48em 

quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento da referida propofi3f Não 

sara emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que 

açejtabflidadada objetoemiuestão. 	 çü2 



a) Manter durante toda a execuç ão do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; todas as coMções de habditaçêo e qualificação exigidas na licitação, Providenciar a 

imediata correção das detciênctas e/ou irregularidades apontadas pela cõntntante, 
b) Se responsabilizar por eventuais prejuizos causados ao contratante efou a terceiro; 

com os encargos,-trabalhistas, prewdeúcianos 1  fiscais e comerciais resultantes da 

responsabilidIedepor-seu pagamento nem poderá onerar A oli!* deste, Contrate ígio 

artigo 71 da Lei n 8666/93) 

e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabiDdade para com a Unio, 
Estado Municiplo ou terceiros, sem prejufzo de outras medidas que possam ser adotadas, 
durante a.execuçS doobjéto. 

ÁUIÂDÉctMA-CÀ.INÉXEtUÇÃÓ ÈDÃ: RESCISÃO  ÓO  CONTRATO  I 
10 1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as 

consequentes penalidades contratuais e legais. 

10.2 O CONTRATANTE podera rescindir uralateralmente o contrata nas hpoteses previstas no 

Art 78 da Lei Federal e  8 666/93, sem a obngaç&, de indenizar a CONTRATAÔA. desde que não 

iause prejuízoa mesma. 
102 1 Nas Lnpoteses de rescisão com base rios magos 1  Xl doArt 78 da LeI Federal 0 8,.66619$ ,  
não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização 
10 3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de 

quaisquer das situações  descritas no Art. 78, da Lei -Federal n 8.665193, sera comunicado pela 
parte prejudicada a outra, mediante notificação por escrito 
104 A rescisão deste contrato implicará a retenção de creditas decorrentes da contratação, ate 
o limite dos pre}wzos causados a CONTRATANTE 

cLALisutA 	 r- PRIMEIRA 7t''TUiTi... iY4cT't 	. 

1 Pela inexecução tQtal,;ou parcial do objeto deste- Contrato, ~o CONTRATAN 
11 -
1£ poilgrá, 

Ai Penalidade de rritifta, recol hída no, prazo de 	tiinze) dias ~idos, unia vez  

11.1.2.1 
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aceito pelo Município, 

ri 

lirnrts de 30 (trinta) da apas os quais a multa aplicada será ,  de 0,7% (sete décimos per cento) e 

11 1 23 Atraso na regularização dos itens rejeitados, apos o prazo de 10 (dez) dia; a contar da 
data de cbmurncaço oficial, sujeitara a CQNTRATAbA multa de 01% (um por cento) do valor ,do 
item questionadorpo r dia de atraso 
111.3 Rescisão Contratual: 
11.3..4 Suspensão temperaria do direito de participar de litação e impedimento de contratar-
com-a, Administração Publica, por ~de ate 2 (dom) anos, e 
11 1 5 Declaração de InidoneLdade para hc4tar ou contratar com a Açimi nisraço Pubhca 
enquanto perdurarem ceq motives determmantes da punição ou até que seja promovida a 
reabi1itaço perante a propria autondade que iapHcou a penalidade, que será concedida apos a 
licitante ressarqr a Administração por eventuais prejuízos causados e após decorrido o prazo da 

Iii. 5,1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade e prazo de defesa previa do interessado 
sera de 10 (dez) dias da abertura de vista, 
11 1 6 Para aplicação das demais: penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado sera de 5 
(cinco) dias úteis a contar da Intimação do ato, 
111.7 A penairdade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e 
não teta caráter,  compensatormo, sendo que a sua cobrança não isentará a obngação de rndenizar 
eventuais perdas e.dal1s; 
11 18 A muita, aplicada apos regular processo administrativo, sei -a descontada da garantia 
apresentada pela CONTRATADA, quando exIgida, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da 
garantia, alem da perda desta, a CONTRATADA respondera pela sua diferença, que será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso í  
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sida exigida a garantia, a tnirnlstnição se reserva o 
direita de descontar diretamente do pagamento devido a CONTRATADA g vaiar de qualquer 
multa porventura imposta. 
11 1 9 As multas maratonas previstas nos itens acima são Independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30% (trinta por 
cento) dovalordantegriidacte da avença. 
111,10 Nos casos de inadiniplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA e motivos injustificado; cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária 
do direito de çontratar com a Administração, alem de multa de 10% (dez por cento) da valor do 
contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas)em lei 
ji 1 11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza eAa 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Publica, a rerncidência/ij 
pratita do ato e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que,se o pofrp 



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ERCÂCLA 
12 1 O presente contrato somente terá eficacia p6s publicada a respectiva su mula no Dia no 
Oficial cia Entidade 

tÁU$L3LÀflÉCt%tTEEtBRbASDíSPOSÇÓÈSGEflaS 

13 1 Fica eleito o Foro de Luís Eduardo Magalha para dirimir duvidas ou questões anuncias do 

rios assinam o presente Termo em 03 (trê) 
na presença de 02. (duas) testemunhas que, 

apóiMq. osubscreyetp. 
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Contratada 

TESTEMUNHAS: OiJ , ntN. 	82- 
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