
GOVERNO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

ANEXO I 
TERMO DE REFER~NCIA 

1 • OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
1.1 - Aquisiçao de equipamento e material permanente, incluindo os serviços de montagem, instalação e 
treinamento, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito/CE, nos termos 
do Convênio n° 834910/2016 celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde. 

2 ·JUSTIFICATIVA 
2.1 - Objetivando equ1par o Hospital Geral de Farias Brito visando suprir a deficiência de equipamentos a fim 
de melhorar o atendimento à população, ampliando o atendimento e ofertando um serviço eficaz e eficiente. 
Estes equipamentos irão contribuir para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e consequentemente 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

3 ·ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
3.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer os equipamentos/materiais conforme descrição no anexo 
deste Termo 
3.2 · O valor máximo admitido para esta aquisição é de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) de acordo com 
pesquisas de preços realizadas pelo Setor de Compras do Municlpio junto ao Sistema de Informação e 
Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde- SIGEN. 
3.3 • Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, 
instalaçao, manutenção, treinamento in-loco e suporte técnico gratuito dentro do prazo da garantia do 
produto. 

4 • ORIGEM DOS RECURSOS 
4.1 • As despesas deste do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Convênio n° 
834910/2016 celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde e do Tesouro Municipal, 
previstos nas segumtes Dotações Orçamentárias: 

Órgão Unid. Orç. 
03 01 

5. CONDIÇÕES ESPECIAIS 
5.1 - Da proposta de preços. 

Projeto/Atividade 
10 302 0032.2 046.0000 

Elemento de Oes_eesa -----! 
4 4 90.52.00 

a) As empresas participantes do processo hcitatório deverão indicar na proposta de preços marca e modelo 
do objeto cotado; 
b) As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar juntamente com a proposta, manuais, 
catálogos ou Impressos da 1nternet, em português, para subsidiar a análise das especificações apresentadas 
na proposta, devendo está identificado o item a que se refere cada impresso, a não apresentação nao implica 
em desclassificação da empresa. 
5.2 - Do treinamento: 
a) O treinamento será realizado in-loco e tem o objetivo de capacitar servidores da Contratante que operarão 
os equipamentos objetos do presente Termo de Referência. 
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b) A capacitação terá caráter teórico-prático dirigido para o contexto de atuação dos servidores da 
Contratante, JUnto ao Hospital Geral de Farias Brito, a fim de melhorar o atendimento à população, ampliando 
o atendimento e ofertando um serviço eficaz e eficiente. 
c) Os serv1ços de treinamento deverão ser realizados em dias e horários previamente informados pela 
Contratada, em local a ser definido, no Município de Farias Brito/C E. 

6 · ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
6.1 · Os equipamentos/materiais serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela 
Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for 
mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas 
aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de 
responsabilidade da empresa Contratada. 
6.2 · Os eqUipamentos/materiais deverão ser entregues e instalados, ativados e testados, em perfeito 
funcionamento, no local determinado pela Contratante, em horário comercial, sem qualquer custo adicional, 
em no máx1mo 30 (tnnta) dias corndos após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por 30 (trinta) 
d1as, desde que devidamente JUStificado e aceito pela Contratante. 
6.3 • A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os equipamentos/materiais que vierem a ser 
recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
6.4 · A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos 
deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo 
de validade, quando for o caso. 
6.5 · Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
6.6 · O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
6.6.1 · Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
6.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e conseqüentemente aceitação 

7. GARANTIA E ASSISTtNCIA TÉCNICA 
a) Todos os equipamentos deverão possuir garantia/validade mlnima, a contar do recebimento definitivo. 
b) No decorrer do período de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser 
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças 
deverão ser substituídos por novos e originais, sem ônus para a Contratante. 
c) A contratada deverá garant1r suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos pelo prazo de 
validade da garantia após o aceite definitivo incluindo teste de desempenho. 
d) Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações 
sobre os serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou 
equipamentos. 
e) No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos 
produtos, quando ret1rado para conserto em oficina especializada. 
D A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia. 
g) A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja 
posslvel, a remoção do equipamento se dará sem qualquer ônus para a Contratante, mediante substituição 
do eqUipamento por outro equivalente ou de melhor qualidade durante o período de conserto do equipamento 
su bstitu ido. 
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8 ·DO PAGAMENTO 
8.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as 
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo 
setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos 
financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
8.2 · O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou Transferência Bancária. 

9 • DAS OBRIGAÇ0ES DA CONTRATADA 
9.1 -As obrigações do( a) CONTRA TADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do 
Edital, independente de sua transcrição. 

1 O • OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
10.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do 
Edital, independente de sua transcrição. 

11 • PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
11.1 • O presente Contrato terá vigência até 31 /12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 
decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

Farias Brito/CE, 17 de Setembro de 2019. 

Sheyla Martins Alves Francelino 
Ordenadora de Despesas 

Fundo Municipal de Saúde 
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ANEXO 
(Especificação dos Equipamentos/Orçamento Básico) 

Item Especificação -
0001 MESA CIRÚRGICA ELETRICA - Mesa crrúrgrca elétrica, para procedimentos 

crrúrgrcos Caracteristrcas técnrcas mlnimas Base fabricada em aço inoxidável 
ou matenal supenor, com tratamento anil-corrosão podendo ser revestrda em 
pollmero ABS reforçado, aço rnoxrdável ou materral supenor Base móvel com 
rodlzios de no mlnrmo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de srstema de 
movimentação fixação e fre:os motorrzados acionados através do painel de 
controle Coluna fabncada em aço inoxidável ou matenal superror, com 
tratamento antr-corrosão, podendo ser revestrda em pollmero ABS reforçado, aço 
moxidável AISI 304 ou matenal superror Chassrs fabrrcado em aço rnoxrdável ou 
materral superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a 
blindagem contra llquldos das partes Internas. Leito articulável, 
radrotransparente, divtdido no mlnrmo em 05 secções (cabeça, dorso, assento, 
renal e pernerra retràters) Régua em aço rnoxídável para colocação de 
acessórios Capacrdade de carga minima de 220 kg na posrção zero 
Movrmentos motorrzados· regulagem de altura a part1r de 760 mm ou menor com 
curso de no mlnlmo 200 mm de elevação, trendelemburg mln1mo de O a 20 
graus, reverso do trendelemburg mlnimo de O a 20 graus, lateralidade nas 
angulações mlnrmas de O a 18 graus deslocamento longitudinal na faixa mlnima 
de +/- 300mm para cada lado e dorso Os movimentos motorizados deverão ser 
ac1onados por parnel de controle localizado na coluna da mesa e v1a controle 
remoto com cabo espiralado de no mlnimo 2m de comprimento. Deve permitir no 
mlnimo as seguintes posições Renal; semlflexão de perna e coxa; Flexão 
abdom1nal. sem1ssentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o 
equ1pamento 01 arco de narcose. 01 suporte para renal; 01 par de suportes de 
braço, 01 par de portacoxa, 01 par de suportes latera1s, 01 par de ombre1ras, 01 
JOQO de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, 
lmpermeàvel sem nenhum tipo de costura ou revestrmento, biocompatlvel, não 
trntante e não alérgrco Bater a interna recarregàvel Alimentação elétnca a ser 
definrda pela entidade solicrtante Reg1stro no Mrnistérro da Saúde, Certificados 
NBR IEC 60601-1 , NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46. 

0002 BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W)- Gerador com potêncta de 300W, 
m1crocontrolado por microprocessadores capaz de ler a tmpedãncía dos tecidos 
nos modos b1polar e corte, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a 
cons1stênc1a da potência nos diferentes trpos de tectdos, isso reduz a dispersão 
térmrca nos tectdos adjacentes Deve possutr tecnologia que proteja o pacrente 
contra queimaduras em locais alternativos, princtpalmente com o uso de 
eletrodos de ECG Os controles de energia podem ser ajustados através dos 
painéis com membranas a prova d'água com leitura digital de potência 
Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. 
Ajustes Independentes das funções e das saldas de energ1a monopolar Poderá 
ser utilizado em pequenas, médras e grandes c1rurg1as, c1rurgtas convencionais e 
V1deoc1rurg1a Para os modos de corte, coagulação e blpolar em cirurgias 
laparoscópicas As saldas de corte baixo e coagulação baixa utilizam voltagens 
ma1s ba1xas para reduzir os riscos da eletroc1rurg1a Prrncipais caracterlsticas 
Memonza a ulbma potênc1a em caso de Interrupção c1rúrgrca, perrn1te do1s 
c1rurg10es coagularem Simultaneamente módulos monopolares e bipolar 
rndependentes, perrnrte o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de 
pinças monopolares, monttora o controle de 1mpedânc1a no eletrodo de retorno 
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Unld. Qtde. Valor Unitário J Valor Total j 

UNO 55.000,00 55 000,00 

UNO 27 000,00 27 000,00 
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~o pac1ente (placa). Modos de operação: Blpolar (baixo, médio e macro), 
Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saldas 
monopolares (canetas e videocirurgia), uma salda bípolar e uma entrada par~ 
uso de placas descartáveis. Especificação técnica do gerador: Corte pur~ 
(300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baíx 
potência) e Blpolar (70W). Deve possw regulador de alarme sonoro. Deve se 
compatlvel com s1stema de gás argômo. Acessórios que acompanham q 
equ1pamento: 01 carro de transporte, 01 pedal monopolar, 01 pedal bipolar, 01j 
cabo para eletrodo de retorno pac1ente/placa e 01 adaptador universal para 
c1rurg1a laparosc6p1ca Alimentação elétrica a ser definida pela entidadj 
solic1tante _ _;__ _ _.__ _ _!__ 
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ANEXO 11 
PROPOSTA PADRONIZADA 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

• ?8 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 
Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão Eletrônico 
n° 2019.09.19.1 . 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente, incluindo os serviços de montagem, 

instalação e treinamento, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias Brito/CE, 
nos termos do Convênio n° 834910/2016 celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 

LOTE I - MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA 
Item ~ Especlflcaçlo . ~ Unld. Qtde. Marca/Modelo Valor Unltá~Valor Total 
0001 MESA CIRURGICA ELÉTRICA - Mesa c1rurg1ca elétrica, par~ 

procedimentos c1rlirglcos Caracterlstlcas técnicas mlnlmas.1 

Base fabricada em aço inoxidável ou matenal superior, cofTi 
tratamento antl-corrosao. podendo ser revestida em pollmerq 
ABS reforçado aço 1nox1dável ou matenal supenor Bas~ 
móvel com rod lz1os de no mln1mo 3 e no máx1mo 5 polegadas 
dotada de sistema de movimentação. fixação e freioS; 
motonzados ac1onados através do pa1nel de controle Coluna 
fabricada em aço Inoxidável ou matenal supenor, com 
tratamento antí-corrosao, podendo ser revest1da em pollmerd 
ABS reforçado, aço Inoxidável AISI 304 ou material superior 
Chass1s fabncado em aço 1nox1dável ou matenal supenor, 
com tratamento ant1-corrosao com s1stema que proporcione ai 
blindagem contra llquldos das partes mternas Le1to 
artlculável, rad1otransparente. d1v1dldo no mln1mo em O~ 
secçOes (cabeça, dorso, assento, renal e pemeira retráteis) 1 
Régua em aço 1nox1dável para colocação de acess6nos 
Capacidade de carga mlnlma de 220 kg na poslçlo zero 
Mov1mentos motonzados regulagem de altura a partir de 760 
mm ou menor com curso de no mlmmo 200 mm de elevação, UNO 
trendelemburg mlmmo de O a 20 graus. reverso dOj 
trendelemburg mlnlmo de O a 20 graus, lateralldade nas! 
angulaçOes mlnlmas de O a 18 graus deslocamentq 
longitudinal na fa1xa mln1ma de +/- 300mm para cada lado ,;, 
dorso Os mov1mentos motonzados deverlo ser acionados por' 
pamel de controle localiZado na coluna da mesa e v1a controiE!II 
remoto com cabo espiralado de no mlmmo 2m d~ 
compnmento Deve perm1t1r no mln1mo as segu1ntes pos1çOes 
Renal, semlflexlo de perna e coxa, Flexao abdominal; 
sem1ssentado e sentado Acess6nos mln1mos qu~ 
acompanham o equipamento 01 arco de narcose, 01 suport 
para renal. 01 par de suportes de braço. 01 par de portacoxa 
01 par de suportes laterais, 01 par de ombre1ras, 01 jogo d 
colchonete 1nretado em Poliuretano, leve e de fác~ 
manipulação, Impermeável sem nenhum tipo de costura o 
revestimento. biocompatlvel, nao lrntante e nlo alérgico 
Batena Interna recarregável. Alimentação elétnca a se 
definida pela entidade solicitante Registro no Mlnlsténo da 
Saúde Certificados NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 
NBR IEC 60601 -2-46 
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LOTE 11 · BISTURI EL~TRICO (A PARTIR DE 151 W) 
Item Especiflcaçao 
0001 BISTURI EL TR ICO (A PARTIR DE 151 W) - Gerador corr 

, microcontrofado por microprocessadores 
pedãncia dos tecidos nos modos bipolar e 

potência de 300W 
capaz de ler a lm 
corte, alterando a 
consistência da p 
reduz a dispers 
possuir tecnologia 
em locais alterna 
de ECG. Os contr 
dos painéis com m 
de potência. Ac 
monopolar e atra 
funçOes e das s 
utilizado em pequ 
convenc1onals e 
coagulação e b1p 
de corte baixo e 
baixas para red 
caracterlshcas: M 
interrupção c1rúr 
simultaneamente. 
independentes, p 
permite o uso de 
impedãncla no ele 
de operação: Bi 
(Corte e Coagula 
saldas monopola 
bipolar e uma e 
Especificação léc 

voltagem e a corrente, mantendo assim a 
otêncla nos diferentes tipos de tecidos, lssc 
ao térmica nos tecidos adjacentes. Deve 

que proteja o paciente contra queimaduras 
tlvos, principalmente com o uso de eletrodos 
oles de energia podem ser ajustados através 
embranas a prova d'água com leitura digtta 

ionamento de energia através da caneta 
vés dos pedais. Ajustes Independentes da' 
aldas de energia monopolar Poderá se 
enas, médias e grandes cirurgias, cirurgia~ 
v1deocirurgia. Para os modos de corte, 

olar em cirurgias laparosc6plcas. As sa ldas 
coagulação baixa utilizam voltagens mais 

uzir os nscos da eletroclrurgia. Principais 
emoriza a ultima potência em caso de 

glca, permite dois cirurgiOes coagularem 
módulos monopolares e blpolar 

ermite o uso de pedal monopolar e bipolar, 
pinças monopolares, monltora o controle de 
!rodo de retorno do paciente (placa). Modos 

polar (baixo. médio e macro), Monopola 
çllo). O equipamento deve dispor de duas 
res (canelas e vldeocirurgia), uma salda 
ntrada para uso de placas descartáveis 

mca do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 

I 
(200W), Coagula 
potência) e Bipola 
sonoro. Deve se 
Acessórios que a 

ção (1 20W), Coagulaçllo (120W • baixa 
r (70W). Deve possuir regulador de alarme 

r compatlvel com sistema de gás argOnlo 
companham o equipamento· 01 carro de 
dai monopolar, 01 pedal bipolar, 01 cabo transporte, 01 pe 

para eletrodo de 
un1versal para cfru 

retorno paciente/placa e 01 adaptado, 
rgia laparosc6pica. Alimentaçao elétrica 

t--~o...=sc.:;.e;,...;r definida pela e ntidade solicitante. 

Valor Total da Proposta: R$ ....................................... .. 

Unld. Qtde. Marca/Modelo 

UNO 1 

Proponente: .................................................................................................... . 
Endereço: ...................................................................................................... . 
CNPJ: ............................................ .. 
Data da Abertura: .......................................... . 
Horário de Abertura: ..................................... . 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: .. ................................................... . 

Assinatura do Proponente 

CNPJ N° 07.595.572/0001-00 

Valor Unitário 

Total : 
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ANEXO 111 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão Eletrônico n° 2019.09.19.1 , junto ao 
Municipio de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7° 
da Constituição Federal. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Cidade/Estado, ........................................... . 

DECLARANTE 

CNPJ N° 07.595.572/ 0001-00 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRA TO 

Contrato para a aquisiçao de equipamento e material permanente, 
incluindo os serviços de montagem, instalação e treinamento, 
destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral 
de Farias Brito/CE, nos termos do Convênio n° 834910/2016 
celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, 
que entre si fazem, de um lado o Municlpio de Farias Brito/CE e 
do outro .................... .. .......................................... .. 

O Munlclplo de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurldica de direito público interno, através do Fundo Municipal 
de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o n ° 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 ................................................................... , estabelecida na 
.......................................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

............................................ neste ato 
representada por ...................................................................... , portador{a) do CPF n° .................................... , apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n° 2019.09.19.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, bem como com a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão Eletrônico, na forma das 
cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2019.09.19.1, de acordo com as normas gerais da Lei 
n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n° 10.520/02 - Lei que Regulamenta o Pregão 
Eletrônico, devidamente homologado pela Sra. Sheyla Martins Alves, Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de 
Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de equipamento e material permanente, incluindo os serviços 
de montagem, instalação e treinamento, destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral de Farias 
Brito/CE, nos termos do Convênio n° 834910/2016 celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, 
conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, 
conforme discriminado no quadro abaixo: 

CLÁUSULA TERCEIRA· DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 • O objeto contratual tem o valor total de R$ .................. {. .. ........................................ ). 
3.2- O valor do presente contrato não será reajustado. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do 
equillbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevislveis, ou previsíveis porém 
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do prlncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do 
Art. 65, Inciso 11 , allnea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
3.4 • Para a efetivação do que trata o 1tem anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à 
Administração Municipal solicitando o reequillbrio econômico-financeiro do{s) preço{s) do item{ns) que se fizer{em) 
necessârio(s) para a justa remuneração do(s) fomecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(j[' 
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nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do perlodo compreendido entre a data da contratação e da solicitação, 
que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser 
providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no§ único, do Art. 61, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA· DO PRAZO DE VIG~NCIA CONTRATUAL 
4.1 ·O presente Contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o 
fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA· DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 • Os equipamentos/materiais serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo 
competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de 
Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, 
sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada. 
5.2 • Os equipamentos/materiais deverão ser entregues e instalados, ativados e testados, em perfeito funcionamento, 
no local determinado pela Contratante, em horário comercial, sem qualquer custo adicional, em no máximo 30 (trinta) 
dias corridos após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado e aceito pela Contratante. 
5.3 · A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os equipamentos/materiais que vierem a ser recusados 
por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 
5.4 • A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão 
estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, 
quando for o caso. 
5.5 • Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e 
compatlveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 • O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 • Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação; 
5.6.2- Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação 
e conseqüentemente aceitação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA E DA ASSIST~NCIA TÉCNICA 
6.1 ·Todos os equipamentos deverão possuir garantia/validade mlnima, a contar do recebimento definitivo. 
6.2 - No decorrer do perlodo de garantia, eventuais defeitos nos produto (equipamentos), fornecidos deverão ser 
prontamente corrigidos pela Contratada. Nesses casos, os produtos (equipamentos), componentes ou peças deverão 
ser substituldos por novos e originais, sem ônus para a Contratante. 
6.3 - A contratada deverá garantir suporte técnico e fornecimento de peças para os equipamentos pelo prazo de 
validade da garantia após o aceite definitivo incluindo teste de desempenho. 
6.4 - Sempre que realizado suporte de garantia técnica, deverão ser apresentados relatórios com informações sobre os 
serviços executados, sobre anormalidades e falhas eventualmente observadas nos materiais e/ou equipamentos. 
6.5 - No decorrer da garantia, será de responsabilidade da Contratada o custeio com transporte e guarda dos produtos, 
quando retirado para conserto em oficina especializada. 
6.6 - A Contratada deverá realizar assistência técnica gratuita nos equipamentos até o final da garantia. 
6. 7 - A assistência técnica deverá ocorrer no local onde estiverem instalados os equipamentos. Caso não seja posslvel, 
a remoçao do equipamento se dará sem qualquer Onus para a Contratante, mediante substituição do equipamento por 
outro equivalente ou de melhor qualidade durante o perlodo de conserto do equipamento substituldo. 

CLÁUSULA SÉTIMA· DA ORIGEM DOS RECURSOS 
7.1 • As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Convênio n° 834910/2016 firmado com a 
Unlao por intermédio do Ministéno da Saúde e do Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotaçao Orçamentária: i 
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CLÁUSULA OITAVA· DO PAGAMENTO 
8.1 • O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as 
requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor 
competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do 
Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias. 
8.2 • O pagamento será efetuado através de Cheque Nominal a Empresa ou transferência Bancária. 

CLÁUSULA NONA· DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 
9.1 - A Contratada para fornecer o{s) equipamentos/materiais, objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a: 
9.1.1 - Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório. 
9.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento. 
9.1.3- Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral. 
9.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.1.5- Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma 
estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei no 8.666/93, alterada e consolidada. 
9.1. 7 - Os eqUipamentos/materiais deverão ser entregues e instalados, ativados e testados, em perfeito funcionamento, 
no local determinado pela Contratante, em horário comercial, sem qualquer custo adicional, em no máximo 30 (trinta) 
dias corridos após a assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por 30 (trinta) dias, desde que devidamente 
justificado e aceito pela Contratante. 
9.1.8- Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier( em) a ser recusado{s) por justo motivo, sendo que o ato de 
recebimento não importará em sua aceitação. 
9.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar 
todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for 
o caso. 
9.1.1 O - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações 
condizentes e compativeis para a guarda e armazenamento dos produtos pondo-os a salvo de possivel deterioração. 

CLÁUSULA DÉCIMA· DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1 ·A Contratante obrigar-se-á a: 
1 0.1 .1 • Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos 
prazos. 
1 0.1.2 • Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste 
Contrato. 
1 0.1.3 · Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução do 
objeto contratual. 
1 0.1.4 • Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo 
cumpnmento de todas as cláusulas contratuais 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS SANÇOES 
11.1 • A Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n° 
8.666/93, e suas demais alterações. 
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11 .2 - O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções: 
11 .2.1 -Advertência; 
11 .2.2 • Multas necessárias, conforme segue: 
11 .2.2.1 - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% 
(três décimos por cento) por dia de atraso, até o 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 à 
30 (trinta) dias. 
11.2.3 • Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Farias Brito por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
11 .2.4 • Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
11.3 ·A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejulzo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança 
judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por 
culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA · DA RESCISÃO 
12.1 • Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por 
infringência de qualquer das condições pactuadas. 
12.2 • O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de 
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os 
direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
12.3 • O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, 
nos casos de: 
12.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
12.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas 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 
antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
12.3.4- No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem 
anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA AlTERAÇÃO CONTRATUAL 
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA · DA PUBLICAÇÃO 
14.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) dia útil do mês 
subseqüente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS ANEXOS 
15.1 • Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento llcitatório, a proposta apresentada 
pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA · DO FORO 
16.1 • O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Farias Brito 
- CE. 
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Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas 
celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas. 

Farias Brito/CE, ................................................ . 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1) ................................................................................ CPF ................................................... . 

2) ................................................................................ CPF ................................................... . 
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