
GOVERNO MUNICIPAL DE  FARIAS BRITO

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1  - OBJETO DA CONTRATACAO
1,1  -Aquisigao  de  equipamento  e  material  permanente,  incluindo  os  servieos  de  montagem,  instalacao  e
treinamento,  destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito/CE,  nos termos
do Convenio n° 834910/2016 celebrado com a Uniao, por interm6dio do Ministerio da Satlde.

2 -JUSTIFICATIVA
2.1  - Objetivando equipar o Hospital  Geral de Farias Brito visando suprir a deficiencia de equipamentos a fim
de  melhorar o atendimento a populagao,  ampliando o atendimento e ofertando urn servieo eficaz e eficiente.
Estes  equipamentos  irao  contribuir para  o fortalecimento  do  Sistema  Unico de  Satlde e consequentemente
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

3 . ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO
3.1  -A empresa  a ser contratada devefa fomecer os equipamentos/materiais conforme descri¢ao no anexo
deste Termo.
3.2 . 0 valor maximo admitido para esta aquisicao 6 de R$  112.000,00 (cento e doze mil reais) de acordo com

pesquisas  de  preaps  realizadas  pelo  Setor  de  Compras  do  Municipio  junto  ao  Sistema  de  lnforma9ao  e
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministerio da Satlde -SIGEN.
3.3  -  Nos  pregos  cotados  deverao  estar  inclusos  os  custos  de  transporte,  carga,  descarga,  embalagem,
instalagao,   manuten?ao,   treinamento   in-loco  e  suporte  tecnico  gratuito  dentro  do   prazo  da  garantia  do

produto.

4 -ORIGEM DOS RECURSOS
4.1   .  As  despesas  deste  do  futuro  Contrato  correrao  por  conta  de  recursos  oriundos  do  Convenio  n°
834910/2016  celebrado  com   a   Uniao,   por  intermedio  do   Ministerio  da  Sadde  e  do  Tesouro   Municipal,

previstos nas seguintes Dotae6es Ongamentarias:

Orgao Unid. Ore. Proj®to/Atividade Elomento de Despesa
03 01 10.302.0032.2.046.0000 4.4.90.52.00

03 01 10.302.0032.2.046.0000 3.3.90.30.00

5. CONDICOES ESPECIAIS
5.1  -Da proposta de pregos:
a) As empresas  participantes do  processo  licitatorio deverao  indicar na proposta de pregos  marca e  modelo
do objeto cotado;
b) As empresas participantes do processo licitat6rio deverao apresentar juntamente com a proposta, manuais,
catalogos ou impressos da internet, em portugues,  para subsidiar a analise das especificac6es apresentadas
na proposta, devendo esta identificado a item a que se refere cada impresso, a nao apresenta9ao nao implica
em desclassificacao da empresa.
5.2 - Do treinamento:
a) 0 treinamento sera realizado in-loco e tern o objetivo de capacitar servidores da Contratante que operarao
os equipamentos objetos do presente Termo de Referencia.
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b)   A   capacitagao   tefa   cafater  te6rico-pfatico   dirigido   para   o   contexto   de   atua9ao   dos   servidores   da
Contratante, junto ao Hospital Geral de Farias  Brito, a fim de melhorar o atendimento a populaeao,  ampliando
o atendimento e ofertando urn servieo eficaz e eficiente.
c)  Os  serviaps  de  treinamento  deverao  ser  realizados  em  dias  e  hofarios  previamente  informados  pela
Contratada, em local a ser definite, no Municipio de Farias Brito/CE.

6 . ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO
6.1   -   Os   equipamentos/materiais   sefao   fornecidos   de   acordo   com   as   solieita96es   requisitadas   pete
Secretaria/Fundo   competente,   devendo   os   mesmos   ser   entregues   junto   a   sede   desta,   ou   onde   for
mencienado  nas  respectivas  Ordens  de  Compra,  ficande  a  Administracao  ro  direito  de  solieitar  apenas
aquela    quantidade   que   lhe   for   estritamente    necessaria,    sendo   as   despesas   com    a   entrega   de
responsabilidade da empresa Contratada.
62  .  Os  equipamentos/materiais  deverao  ser  entregues  e  instalados,  ativados  e  testados,  em  perfeito
funcionamento,  no  local  determinado pela Contratante,  em  horaho comercial,  sem qualquer custo adicienal,
em no maximo 30 (trinta) dias corndos ap6s a assinatura do contrato, podendo ser prorrogavel por 30 (trinta)
dias, desde que devidamente justificado e aceito pela Contratante.
6.3 - A Contratada ficara obrigada a trocar,  as suas expensas,  os equipamentos/materiais que vierem  a ser
recusados por justo motivo, sends que o ato de recebimento nfo importafa a sua aceita9ao.
6.4  - A  Contratada  devefa efetuar as entregas em  transporte  adequado  para tanto,  sendo que  os  produtos
deverao estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificagao da data de industhalizagao e o prazo
de validade, quando for o caso.
6.5  .  Caso  a  Prefeitura  venha  optar  por  entrega  programada  a  contratada  devefa  dispor  de  instalac6es
condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos,
6.6 . 0 recebimento dos produtos sera efefuado nos seguintes termos:
6.6.1  - Provisoriamente, para efeito de posterior verificacao de conformidade de produto com a especificagao;
6.6L2 - Definitivamente,  ap6s verificagao da qualidade e quantidade de produto,  pelo setor responsavel pela
solicitagao e conseqtlentemente aceitaeao.

7. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
a) Todos os equipamentos devefao possuir aarantia/validade minima, a contar do recebimento definitivo.
b) No decorrer de periodo de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fomecidos devefao ser

prontamente corrigidos pela Contratada.  Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou pecas
cdeltweraosersubstituidospornovoseorieinais,sem6nusparaacontratante.
c) A contratada devefa garantir suporfe tecnico e fomecimento de pegas para os equipamentos pelo prazo de
validade da garantia ap6s o aceite definiti\ro incluindo teste de desempenho.
d)  Sempre que realizado suporfe de garantia tecniea, deverao ser apresentados relat6rios com  informae6es
sobre os servieos  executados,  sobre  anormalidades  e falhas eventualmente observadas  nos  materiais  e/ou
equipamentos.
e)  No decorrer da garantia,  sera de  responsabilidade da  Contratada a ousteie com transporfe e guarda dos

produtos, quando retirado para conserto em oficina especializada.
f) A Contratada devera realizar assistencia t6cnica gratuita nos equipamentos ate o final da garantia.

g) A assistencia tecniea devera ocomer ro  local onde estiverem  instalados os equipamentos.  Caso nfro seja
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8 - DO PAGAMENTO
8.1  . 0 pagamento dos produtos fomecidos sera efetuado pela Administra¢ao,  mensalmente, obedecidas as
requisic6es,  em  moeda  corrente,  conforme o  valor apresentado  na fatura correspondente e  certificado  pelo
setor  competente  limitando-se  o  desembolso  maximo  em  conformidade  com  a  disponibilidade  de  recursos
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias.

8.2 -0 pagamento sera efetuado atrav6s de Cheque Nominal a Empresa ou Transferencia Bancaria.

9 . DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9,1  -As obrigag6es do(a) CONTRATADO(A) sao as descriminadas  na  Minuta Contratual,  parte  integrante do
Edital, independente de sua transcrigao.

10 -OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1  -As  obriga96es  da  CONTRATANTE  sao  as  descriminadas  na  Minuta  Contratual,  parte  integrante  do
Edital,  independente de sua transcrigao.

11  . PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
11.1  -0  presente  Contrato tefa  vigencia  ate  31/12/2019,  a contar da data de sua  assinatura,  ou  enquanto
decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigencia do mesmo.

Farias Brito/CE, 28 de Agosto de 2019.

•~:r?i.--i

Luclessian Calixto da Sillva Alves
Pregoeira Oficial

`5..i"f.l'l'.--

DE ACORDO:

Sheyla Martins Alves Francelino
Ordenador de Despesas

Fundo Municipal de Satlde
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ANEXO

(Especifica9ao dos Equipamentos/Ongamento Ba§ico)

Item00010002 E§peciflcacaoAPARELHODEANESTESIA-Equipamento microprocessado   para  atende Unid. Qtdo. Valor Unifario Valor Total

UND 1 108.000,0 108.000,0

pacientes   neonatais,   pediatricos,  adultos   e   obesos   m6rbidos.   Estmutura   em
material  nao  oxidante;  Com  prateleira  para  suporte  de  monitores;   Gavetas
mesa de trabalho;  Com rodizios giratorios, sendo no mlnimo 02 com travas.  Com
sistema de autoteste ao ligar o equipamento  com detec98es de erros, falhas d
funcionamento,  etc. Com sensor de fluxo  tinico universal  para pacientes adulto
a neonatos;  Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavavel. Valvula

para  controle  de  fluxo  e  pressao com  sistema  de  seguranga  pare  proteger
paciente  de  pressao e fluxos  inadequados. Rotametro composto  por fluxometrcomescalasparaaltoebaixofluxodepelomenosparaoxigenio(02)e6xid

nitroso (N20),  podendo ser uma dnica para ar comprimido  ou com  monitoracadigitalcomentradaparaoxigenio(02),arcomprimidoe6xidonitroso(N20),SistemadesegurancaparainterromperautomaticamenteofluxodeN20,n

ausencia   de   02;Vaporizador   do   tipo   calibrado   de   engate    rapido,   permiti
acoplamento  de 02  vaporizadores  e com  sistema de  seguranoa  para o  agentselecionado(§eofertadosistemaquepermiteoacoplamentopara01vaporizador,deveraserentreguesuporteparaacoplarosegundovaporhador).Sistemadecrcuitopacientederapidamontagemedesmontagempelooperado

epassiveldeesterflzagao;Traqu6ias,valvulas,ofucuitosrespirat6rios,canistersistemadeentregadevolume,autoclavaveis;Canisterparaarmazenagemdcalsodada;Possibmdadedesistemadeexaustaodegases;ValvulaAP

graduada;  Ventilador  eletronico  microprocessado,  com  display  LCD  com  tel
colorida.   Modos   Ventilat6rios   mlnimos:   Ventila9ao    manual;   Ventilacao   com
respira9ao  espontanea  sem  resistencia  do  ventilador ; Ventilacao  controladavolumeeciciadaatempo(VCV);Ventilagaocontroladaapressaoeciciada

tempo  (PCV) ; Ventila9ao mandat6ria htermitente sincronizada  (SIMV) , ControleVentilat6riosminimos:Volumecorrente;Pressao;Frequenciarespirat6ria

Relacao  I:E;  Pausa  in§pirat6ria; Peep. Alarmes  de  alta  e  baixa  pressao de viaaereas;Apneia;Volumeminutoaltoebaixo;AltoebaixoFi02;Falhadeenergieletica.Monitoragaonumericadepressaodepico,media,peepegraficadpressaodasviasa6reas;Monitoracaodefrequenciarespirat6ria,volum

corrente,   volume    minute    e   fra9ao    inspirat6ria.Alimentagao    eletrica    bivo
automatico  e bateria intema com autonomia de  pelo menos 30 minutos.  Dever
acompanhar    equipamento ,  no  minimo: 02  circuitos  para  pacientes, sendo  01tamanhoadultoe01tamanhoinfantil,autoclavaveis.01balaoparaventfla9a

manual    adulto,   01    balao   para   ventilacao    manual    infantil.    01    vaporizado
calif)rado  de  Sevoflurano; 04  sensores  de  fluxo; 03  mangueiras  de  no  mlnim
45  metros, sendo  uma  para oxigenio,  uma  para  6xido  nitroso  e  uma  para  a
comprinido e demas acess6rios.
BOMBA  DE  INFUSAO  -  Bateria:  possui,  KVO:  possui,  alarmes:  possui,  bolus:UND

1 4.000,0 4.000,0
ro  rama da infusao. possui  equipo. universalpos§ui, p    g                                                                                                                                                                                           Total:

112.000,00

`-,i`:
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ANEXO  11

PROPOSTA PADRONIZADA

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceafa.
Pela presente declaramos inteira submissao aos preceitos legais em vigor, especialmente os da

Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bern como as clausulas e condic6es da modalidade Pregao Eletr6nico
no 2019,08.28.1,

Declaramos ainda, que nao ocorreu fato que nos impe9a de participar da mencionada Licitagao.
Assumjmos  o  compromisso  de  bern  e  fielmente  fomecer  os  produtos/bens  especificados  no

Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitagao.

Q!jg!g; Aquisicao de equipamento e material permanente, incluindo os servicos de montagem,
instala9ao e treinamento, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito/CE,
nos  termos  do  Convenio  n°  834910/2016  celebrado  com  a  Uniao,  por  interm6dio  do  Ministerio  da  Sadde,
conforme especificag6es apresentadas abaixo.

LOTE I -APARELH0 DE ANESTESIA
Item Espocificacao Unld. Qtd®. MarcaAIodolo Valor Unltirio Valor Total
0001 APARELHO  DE ANESTESIA - Equipamento microprocessad

UND 1

para   atender   pacientes   neonatals,    pediatricos,    adultos
obesos  m6rbidos.   E§tmutura  em  material  nao  oxidante;  Co
prateleira   para   suporte  de  monitores;   Gavetas  a   mesa   d
trabalho;  Com  rodlzios  girat6rios,  sendo  no  mlnimo  02  com
travas.  Com sistema de autoteste ao ligar a equipamento co
detecc6es de erros, falhas de funcionamento, etc. Com senso
de  fluxo  tlnico  universal  para  pacientes  adultos  a  neonatos;
Com  possibilidade  do  usa  de  sensor  de  fluxo  autoclavave.
Valvulas  para  controle  de  fluxo  e  pressao  com  sistema  d
seguran9a   para   proteger   o   paciente   de   pressao   e   fluxos
inadequados.     Rotametro    composto    por    fluxometro    co
escalas  para  alto e  baixo fluxo  de  pelo  menos  para  oxigeni
(02)  e  6xido  nitroso  (N20),  podendo  ser  uma  dnica  para  a
comprimido   ou   com   monitoracao   digital   com   entrada   par
oxigenio  (02),  ar  comprimido  e  6xido  nitroso  (N20).  Sistem
de  seguranca  para  interromper  automatjcamente  o  fluxo  d
N20,   na  ausencia  de  02;Vaporizador  do  tipo  calibrado  d
engate  fapido,   pemitir  acoplamento  de  02  vaporizadores
com  sistema  de  seguranpe  para  o  agente  selectonado  (s
ofertado    sistema    clue    permute    o    acoplamento    para    01
vaporizador   ,   deverd   ser  entregue  suporte   pare   acoplar  o
segundo  vaporizador).  Sistema  de  circuito  paciente  de  rapid
montagem   e   desmontagem   polo   operador   e   passlvel   d
esterilizaeao;    Traqu6ias,    valvulas,    cirucuitos    respirat6rios,
canister   e   sistema   de   entrega   de   volume,   autoclavaveis;
Canister  para  armazenagem  de  cal  sodada;  Possibilidade  d
sistema   de   exaustao   de   gases;    Valvula   APL   graduada;
Ventilador eletronico  microprocessado,  com  display  LCD  co
tela colorida.  Modos Ventilat6rios mlnimos: Ventilaeao manual;
Ventila0ao   com   respiragao  espontanea   sam   resistencia   d
ventilador ;  Ventilaoao  controlada a volume  e ciciada  a temp
ovcv);  Ventilaeao  controlada  a  pressao  a  ciciada  a  temp
(PCV);     Ventilagao     mandat6ria     intermitente     sincronizad
(SIMV).   Controles  Ventilat6rios  minimos:  Volume  corrente;
res8ao:      Frequencia      respirat6ria:      Rela9ao       I;E;      Paus
inspirat6ria;  Peep. Alames   de  aita  e  baixa  pressao  de  via
aereas ;Apneia; Volume minuto alto a  baixo; Alto  e  baixo  Fi02:
Falha  de  energia  eletrica,  Monitoragao  num6rica  de  pressa
de  pico,  media,   peep  e  grafica  da  pressao  das  vies  aereas;
Monitora9ao    de   frequencia    resplratdria,    volume    corrente,
volume  minuto e fracao  inspirat6ria .Alimentacao  el6trica bivol
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automatico  e bateria  interna com autonomia de  pelo menos 3
minutos    Devefa  acompanhar     equipamento  `  no  mlnimo.`  0
cjrcuitos    para   pacientes,  sendo   01    tamanho   adulto   e   01
tamanho   infantil,    autoclavaveis   .   01    balao    para   ventilac5
manual  adulto,  01   balao   pare  ventilaeao   manual   infantil.   01
vaporizador  calforado  de  Sevoflurano:  04  sensores  de  fluxo:
03   mangueiras  de   no  mi'nimo  45   metros,  sendo   uma  par
oxigenio, uma  para  6xido  nitroso e  ilma  para  ar comprinido
demas acess6rios.

Total:

LOTE 11  - BOMBA DE INFUSAO
Item ESDocificacao Unld. Qtde. Marca"odolo Valor Unltario Valor Total
0001 BOMBA    DE    INFUSAO   -   Bateria:    possui,    KVO:    possui,

UNO 1alarmes:  possui,  bolus:  possui,  programa  da  infusao:  poesui,
eciuipo:  universal.

Total:

Valor Total da Proposta: RS

Data da AI
Horario de
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Assinatura do Proponente
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ANEXO Ill

MODELO DE DECLARA¢AO

DECLARACAO

especialmentepara#:roe:AeL+F'Sr:c:s:o°Rc\tEg#;gDaEoC#e#6ni::an°osfoe.V;i8§.!'::1,d:u:i:e'ta°6
Municipio  de  Farias  Brito/CE,  que  nao  possui  em  seu  quadro  de  pe§soal,  empregados  menores  de   18

(dezoito)  anos em  trabalho  notumo,  perigoso  ou  insalubre  e  menores de  16  (dezesseis)  anos  em  qualquer
trabalho, salvo na condieao de aprendiz a partir de  14 (quatorze) anos, nos termos do inciso Xxxlll, do Art. 7°
da Constituigao Federal.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, fima a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

DECLARANTE

CNP] NO 07.595.572/0001-00
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

Contrato para a aquisigao de equipamento e material permanente,
incluindo  os  servicos  de  montagem,   instalapao  e  treinamento,
destinados  ao  atendimento  das  necessidades  do  Hospital  Geral
de   Farias   Brito/CE,   nos  temos  do   Convenio   n°   834910/2016
celebrado  com  a  Uniao,  por  intermedio  do  Ministerio  da  Satlde,

que  entre  si fazem,  de  urn lado o  Municipio de  Farias  Brito/CE e
do outro

0  Municipio de Farias  Brito,  Estado do Ceafa,  pessoa juridica de direito ptlblico intemo,  atraves do  Fundo Municipal
de Satlde, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 10.243.406/0001 -59, neste ato representada por sua Ordenador de Despesas,
a   Sra.   Sheyla   Martins   Alves,   residente   e   domiciliada   na   Cidade   de   Farias   Brito/CE,   apenas   denominado   de
CONTRATANTE,         e        de        outro         lado

portador(a)  do  CPF  no

inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.a
neste   ate   representada   por

estabelecid a        na
e  C.G.F.

apenas  denominada  de  CONTRATADA,  resolvem  firmar  o  presente
Contrato,  tendo  em  vista  o  resultado  da  Licitacao  na  modalidade  Pregao  Eletronico  n°  2019.08.28.1,  tudo  de  acordo
com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterag6es posteriores, bern como com a Lei n° 10.520/02 -Lei que
Regulamenta o Pregao Eletfonico, na forma das clausulas e condi96es seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1  -Processo de Licitacao na modalidade Pregao Eletr6nico n° 2019.08.28.1, de acordo com as normas gerais da Lei
n°  8.666/93,  e  suas  alteragdes  posteriores,  bern  como  com  a  Lei  n°  10.520/02  -Lei  que  Regulamenta  o  Pregao
Eletr6nico, devidamente homologado pela Sra.  Sheyla Martins Alves,  Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de
Satlde.

CLAUSULA SEGUNDA -DO OBJETO
2.1  -0 presente lnstrumento tern como objeto a aquisioao de equipamento e material pemanente, incluindo os servicos
de  montagem,  instala9ao  e  treinamento,  destinados  ao  atendimento  das  necessidades  do  Hospital  Geral  de  Farias
Brito/CE,  nos  temos  do  Convenio  n°  834910/2016  celebrado  com  a  Uniao,  por  intermedio  do  Ministerio  da  Sadde,
confome especifica9des constantes no Anexo  I do  Edital Convocatorio,  mos quais a Contratada sagrou-se vencedora,
conforme discriminado no quadro abaixo:

CLAUSULA TERCEIRA -DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO
3.1  -O objeto contratual tern o valor total de RS ........ „  (

3.2 - 0 valor do presente contrato nao sera reajustado.
3.3 -  Podefa ser restabelecida a  relaeao que as  partes  pactuaram  inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicao  da  Administra9ao  para  a  justa  remunerapao  do  fomecimento,  desde  que  objetivando  a  manuten9ao  do
equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato,  na  hip6tese de sobrevirem fatos  imprevisiveis, ou  previslveis  pofem
de  conseqtiencias  incalculaveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execugao  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  fonga
maior,  caso fortuito ou fato do  principe,  configurando alea econ6mica extraordinaria e extracontratual,  nos temos do
Art. 65,  lnciso 11, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado atraves de ato administrativo.
3.4   .   Para   a  efetivagao  do  que  trata  o   item   anterior,   devefa   a   Contratada   apresentar  requerimento  formal   a
Administra9ao  Municipal  solicitando  o  reequilibrio  econ6mico-financeiro  do(s)  preco(s)  do  item(ns)  que  se  fizer(em)
necessario(s)  para  a  justa  remuneracao  do(s)  fomecimento(s),  devendo  o  referido  pedido  ser  acompanhado  da(s)
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nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do periodo compreendido entre a data da contrata9ao e da solicitapao,

que   sera   formalizaclo   atraves   de   Termo   Aditivo,   cuja   publica9ao   do   mesmo,   em   forma   resumida,   devefa   ser
proviclenciada pela Contratante, em obediencia ao disposto no § dnieo, do Art. 61, da Lei n° 8,666/93.

CLAUSULA OuARTA -DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1  .  0  presente  Contrato tefa  vigencia ate  31/12/2019,  a contar da data de sua assinatura,  ou  enquanto decorrer o
fornecimento dos produtos dentro da visencia do mesmo.

CLAUSULA QUINTA -DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO
5.1  .  Os  equipamentos/materials  serao fornecidos  de  acordo  com  as  solicitac6es  requisitadas  pela  Secretaria/Fundo
competente, devendo os mesmos ser entregues junto a sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de
Compra, ficando a Administracao no direito de solicitar apenas aquela quantidade que the for estritamente necessaria,
sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.
5.2 - Os equipamentos/materials devenao ser entregues e instalados,  ativados e testados, em perfeito funcionamento,
no  local  determinado  pela Contratante,  em  hofario comercial,  sem qualquer custo adicional,  em  ro  maximo  30  (trinta)
dfas  corridos  apes  a  assinatura  do  contrato,  podendo  ser  proITogavel  por  30  (trinta)  dias,  desde  que  devidamente

justificado e aceito pete Contratante.
5.3 . A Contratada ficafa obrigada a trocar, as suas expensas, os equipamentos/materiais que vierem a ser recusados

por justo motivo, sendo que o ato do recebimento nao iniportafa a sua aceitaqao.
5.4  .  A  Contratada devefa  efetuar as  entregas em  transporfe  adequado  para tanto,  sendo  que os  produtos  deverao
estar todos  em  embalagens  fechadas,  contendo  a  identifica9ao  da  data  de  industrializagao  e  o  prazo  de  validade,

quando for o caso.
5.5 . Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada devefa dispor de instalag6es condkentes e
compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos.
5.6 . 0 recebiniento dos produtos sera efetuado nos seguintes termos:
5.6,1  . Provisoriamente,  para efeito de posterior verificaqao da conformidade do produto com a especificacao;
5.62 -Definitivamente, apes verificaeao da qualidade e quantidade do produto,  pelo setor responsavel pela solicitapao
e conseq{ientemente aceita9ao,

6. CLAUSULA SEXTA -DA GARANTIA E DA ASSISTENCIA TECNICA
6.1  -Todos os equipamentos deverao possuir aarantia/validade minima, a contar do recebimento definitivo.
6.2  -  No  decorrer  do  perioclo  de  garantfa,  eventuais  defeitos  nos  produto  (equipamentos),  fomecidos  deverao  ser

prontamente corrigidos pela Contratada.  Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou  peoas deverao
ser substituidos por novos e originais, sem chus para a Contratante.
6.3  -  A  contratada  devefa  garantir  suporfe  tecnieo  e  fomecimento  de  pecas  pare  os  equipamentos  pete  prazo  de
validade da garantia ap6s a aceite definitivo incluindo teste de desempenho.
6.4 - Sempre que realizaclo suporte de garantia tecniea, deverao ser apresentados refat6rios com informa96es sobre os
serviaps executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas mos materials e/ou equipamentos.
6.5 - No decorrer da garantia, sera de responsabMidade da Contratada a custeio com transporte e guarda dos produtos,

quando retirado para conserto em oficima especializada.
6.6 - A Contratada devefa realizar assistencia tecniea gratuita nos equipamentos ate o final da garantia.
6.7 - A assistencia tecniea devefa ocorrer ro local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso nao seja possivel,
a remoeao do equipamento se clara sem qualquer chus para a Contratante, mediante substituicao do equipamento par
outro equivalente ou de melhor qualidade durante o perfodo de conserto do equipamento substituido.

CLAUSULA SETIMA -DA ORIGEM DOS RECURSOS
7.1  -As despesas deste Contrato correrao por conta de reoursos oriundos de Convchie n° 834910/2016 firmado com a
Un fro por intermedie do Ministerio da Sa\]de e do Tesouro Munidpal, previstos na seguinte Dotacao Ongamentalia:
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CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1   .   0   pagamento   dos   produtos   fomecidos   sera   efetuado   pela   Administrapao,   mensalmente,   obedecidas   as
requisi€6es,  em  moeda  corrente,  conforme  o  valor  apresentado  na  fatura  comespondente  e  certificado  pelo  setor
competente  limitando-se  o  desembolso  maximo  em  confomidade  com  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros  do
Tesouro Municipal, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias.
8.2 . 0 pagamento sera efetuado atraves de Cheque Nominal a Empresa ou transfefencia Bancaria.

CLAUSULA NONA . DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1  -A Contratada para fomecer o(s) equipamentos/materiais, objeto do presente Contrato, obrigar-se-a a:
9.1.1  -Cumprir integralmente as disposic6es deste lnstrumento e do Edital Convocat6rio.
9.1.2  -Responsabilizar-se  pela  perfei9ao  do(s)   produto(s)  objeto  deste  Contrato,  sendo  ainda  responsavel   por

quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fomecimento.
9.1.3 -Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos  na execu¢ao do
objeto   contratual,   em   pahicular   no   que   se   refere   as   contribuig6es   devidas   a   Previd6ncia   Social,   Obrigae6es
Trabalhistas,  Seguros e aos Tributos a Fazenda Ptlblica em geral.
9.1.4 -Manter,  durante toda a execucao deste  Contrato,  em  compatibilidade com  as obrigag6es  por ele  assumidas,
todas as condig6es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licitaeao.
9.1.5 -Fomecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato.
9.1.6 -Aceitar nas  mesmas condic6es contratuais,  acfescimos  ou  supress6es que  se fizerem  necessarios  na forma
estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.1.7 -Os equipamentos/materiais deverao ser entregues e instalados, ativados e testados, em perfeito funcionamento,
no  local determinado  pela  Contratante,  em  hofario comeroial,  sem  qualquer custo adicional,  em  no  maximo 30  (trinta)
dias  corridos  ap6s  a  assinatura  do  contrato,  podendo  ser  prorrogavel  por  30  (trinta)  dias,  desde  que  devidamente

justificado e aceito pela Contratante.
9.1.8 -Trocar,  as suas expensas, o(s) produto(s) que viertem) a ser recusado(s) porjusto motivo, sendo que o ato de
recebimento nao importafa em sua aceitacao.
9.1.9 -Efetuar a entrega do(s)  produto(s) em transporte adequado  para tanto,  sendo que os  mesmos deverao estar
todos em embalagens fechadas, contendo a identifica9ao da data de industrializapao e a prazo de validade, quando for
0 Caso.
9.1.10  -Caso   a  Contratante  venha  optar  por  entrega   programada  a  Contratada  devefa  dispor  de   instala96es
condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos pondoros a salvo de possivel deteriora9ao.

CLAUSULA DECIMA -DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1  -A Contratante obrigar-se-a a:
10.1.1.  Exigir o  fiel  cumprimento  do  Edital  e  deste  Contrato,  bern como  zelo  no  fomecimento  e  o  cumprimento  dos

Prazos.
10.1.2   -   Notificar  a   CONTRATADA  sobre   qualquer  irregularidade   no  fomecimento  do(s)   produto(s)   objeto  deste
Contrato.
10.1.3 -Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, atraves da Secretaria/Fundo Municipal contratante,  a execu9ao do
objeto contratual.
10.1.4  -  Efetuar  os  pagamentos  devidos  nas  condi86es  estabelecidas  neste  lnstrumento,   bern  como  zelar  pelo
cumprimento de todas as clausulas contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DAS SAN¢OES
11.1  -A  Contratada  total  ou  parcialmente  inadimplente  serao  aplicada§  as  sane6es  dos  artigos  86  a  88  da  Lei  n°
8.666/93, e suas demais alterag6es.
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11.2 - 0 Atraso injustificado na execu¢ao do contrato, inadimplemento, sujeitafa a Contratada as seguintes san¢es:
11.2.1  -Adverfencia;

11,2.2 . Multas necessarias, conforme segue:
11.2,2.1  -0  prazo de entrega devefa ser rigorosamente observado,  ficando desde ja estabelecido  a  multa de 0,3%

(ties decimos por cento) por dia de atraso,  ate a limite de  10%  (dez por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de
Compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias.
11.2.2,2 -Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva Ordem de Compra, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias.

11.2.3  .  Suspensao  tempofaria  do  direito  de  participar  em  licitap6es  e  impedimento  de  contratar  com  a  Prefeitura
Municipal de Farias Brito por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
11.2.4  .  Declara9ao  de  inidoneidade  para  licitar ou  contratar com  Administracao  Municipal,  enquanto  perdurarem  os
motivos determinantes da punicao, ou ate que seja promovida  reabilitagao,  perante a  pr6pria autoridade que aplicou a

penalidade.
11.3 . A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuizo das san¢es aplicaveis,  retefa cfedito, promovefa cobranca

judicial  ou  extrajudicial,  a  tim  de  receber  multas  aplicadas  e  resguardar-se  dos  danos  e  perdas  que  tiver sofrido  por
culpa da empresa Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA RESCISAO
12.1  -  Este  contrato  podera  ser  rescindido  unilateralmente  pela  Contratante,  por conveniencia  administrativa  ou  por
infringencia de qualquer das condic6es pactuadas.
12.2  -  0  nao  cumprimento  das  disposig6es  especlficadas  neste  Contrato  implicafa  automaticamente  em  quebra  de
Contrato,  ensejando  rescisao  admjnistrativa  prevista  no  art.  77  da  Lei  Federal  8.666/93,  reconhecidos  desde ja  os
direitos  da  Administracao,  com  rela8ao  as  normas  contratuais  e  as  previstas  em  Lei  ou  Regulamento  dispostas  no

presente lnstrumento.
12,3  -0  presente  contrato  6  rescindivel  ainda,  independentemente de  qualquer interpelapao  Judicial  ou  Extrajudicial,
nos casos de:
12.3.1 -Omissao de pagamento pela CONTRATANTE;
12.3.2 -lnadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
12.3.3 -Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes,  mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedencia, sem Onus para ambas as partes.
12,3.4 -No  caso  de  nao  cumprimento  de  qualquer das  clausulas  deste  contrato,  a  parte  que  se  sentir prejudicada

podefa rescindi-lo sem que se faca necessario uma comunicacao por escrito com a anteced6ncia definida no subitem
anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA ALTERACAO CONTRATUAL
13.1 -Quaisquer alterag6es que venham a ocorrer neste lnstrumento serao efetuadas mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DA PUBLICACAO
14.1   -  Este  contrato  devefa  ser  publicado  por  afixapao  em   local  de  costume,  ate  o  5°  (quinto)  dia  dtil  do  mss
subseqtlente ao de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DOS ANEXOS
15.1  .  lntegram o  presents contrato todas as  peeas que formaram  o procedimento  licitat6rio,  a  proposta apresentada

pela Contratada, hem como eventuais conespondencias trocadas entre as partes, independentemente de transcricao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DO FORO
16.1. 0 Foro competente para dirimir quaisquer ddvidas oriundas do presente contrato e o da Comaroa de Farias Brito
-CE.
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Declaram  as  partes  que  este  Contrato corresponde  a  manifestacao final,  completa e exclusiva  de  acordo  entre  elas
celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as parfes e as testemunhas abaixo firmadas.

Farias Brito/CE,

TESTEMUNHAS:

CONTRATANTE

CONTRATADA
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