CONTRATO Nº 011/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2022

Contrato que entre si celebram o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SANTA FILOMENA/PE e a
empresa ADOVANDRO LUIZ
FRAPORTI-EPP,
na
forma
abaixo:
Pelo presente instrumento particular, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
inscrito no CNPJ sob o nº 11.415.674/0001-73, com sede situada na Rua Genésio
Marinho Falcão, s/n, Bairro Centro, Cidade de Santa Filomena/PE, neste ato
representado pelo seu Secretário, o Sr. Haeckel Ray Junior, inscrito no CPF nº
469.596.023-00, residente e domiciliado na cidade de Santa Filomena/PE, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ADOVANDRO LUIZ
FRAPORTI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua dos Imigrantes,
nº 467, Bairro LAMBARI, CEP: 95960-000, na cidade de Encantado/RS, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 07.554.943/0001-05, neste ato representado por Adovandro Luiz
Fraporti, inscrito no CPF/MF sob o n.º 662.482.300-30, residente e domiciliado na Rua
dos Imigrantes, nº 467, Bairro LAMBARI, CEP: 95960-000, na cidade de Encantado/RS,
de ora em diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na Lei n.º
10.520, de 17.07.2002, e a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei
Complementar 123/06 e tendo em vista a homologação em 05/04/2022 do resultado
do Pregão (Eletrônico) n° 001/2022 têm justos e acordados entre si o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO SUPORTE LEGAL
1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº
001/2022 observados os dispositivos na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto Municipal nº
048/2020, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei
Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, no que
couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos Médico
hospitalares, destinados a suprir as necessidades do Hospital Municipal Gilza de Macedo
Coelho Melo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital
com as características descritas no Termo de Referência, consolidados no Anexo I deste
contrato, parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
3.1 - O contrato terá a vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - Pela entrega dos itens, objeto deste contrato, especificados na Cláusula Segunda,
pagará o CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R$ 19.790,00 (dezenove
mil e setecentos e noventa).
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4.2 - O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, na
conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal à
empresa.
4.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega devidamente
realizada, aprovada e atestada pela Secretaria solicitante. O recibo comprovante da
entrega deverá ser encaminhado à Secretaria, que providenciará solicitação de
empenho ao setor competente, acompanhada da documentação necessária para que
seja efetuado o pagamento.
4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento
acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.
4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de
pagamento, os seguintes documentos atualizados:
I – Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
II – Certidão de Regularidade com o FGTS;
III – Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho;
V – Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.
4.6 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do nº do Contrato, do nº do Pregão e do n° da Ordem de
Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de liberação do documento fiscal para
pagamento.
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na
assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora contratados,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do
disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA SEXTA – DAS MULTAS
6.1 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da quantidade requerida, pelo atraso na entrega do(s) equipamento (s).
6.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
quantidade requerida, pela falta de entrega do(s) equipamento (s) ou pela recusa em
realizá-lo, caracterizada no quinto dia após o vencimento do prazo estipulado para
a entrega do mesmo.
6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor dos bens
requeridos, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do (s) equipamento (s),
pela demora em substituir o(s) equipamento (s) defeituoso(s), a contar do prazo
estipulado no item 3.2.
6.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor contratado,
para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei
10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos
incisos anteriores, até o limite de 10%.
6.5 – O valor da(s) multa(s) deverá(ao) ser recolhido(s) a Tesouraria deste Município,
no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.
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6.6 – A(s) multa(s) também poderá(ao) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) devidos
pela PMSF-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da empresa, amigável
ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já
previstas.
6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem
prejuízo de perdas e danos cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa a entrega do(s) equipamento(s) ora
pactuados, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete,
impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
7.2 - Fornecer o(s) equipamento(s), conforme especificações contidas neste contrato
e conforme solicitações desta municipalidade.
7.3 - Entregar o(s) equipamento(s), objeto deste contrato, em perfeitas condições de
uso, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de
atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.
7.4 - Somente fornecer ou entregar quaisquer equipamento(s), mediante Pedido de
Fornecimento com Nota de Empenho, assinado pelo(a) Secretário(a) responsável.
7.5 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolva independente de solicitação.
7.6 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e
municipais.
7.7 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE,
a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do(s) equipamento(s) objeto
deste Contrato.
7.8 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a
prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros,
verificados em decorrência da execução do objeto deste Contrato.
7.9 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar
o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do
objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos
indiretos ou lucros cessantes.
7.10 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou
indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento do(s)
equipamento(s) com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois
do vencimento do Contrato.
7.11- O(s) equipamento(s) deverá possuir o Certificado de Registro na ANVISA, que
estão condicionados a esta norma.
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7.12- Ficará a Licitante responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste
anormal dos equipamentos e peças ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a
reparar o dano e substituir as peças/software/firmware que se fizerem necessárias sem
ônus;
7.13 - Fica o licitante responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste
anormal dos equipamentos e peças, pelo prazo de 12 meses, obrigando-se a reparar o
dano e substituir o equipamento ou as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum
ônus ao beneficiário desta aquisição;
7.14 - Fica o licitante obrigado a garantir, durante 05 (cinco) anos, a contar da data
de aceitação do(s) equipamento(s), o fornecimento de peças de reposição,
comprometendo-se a fornecê-los no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
de recebimento;
7.15 - As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter
produção continuada por no mínimo 05 (cinco) anos, assim como, disponibilidade para
aquisição e fornecimento para a realização de manutenções preventivas e corretivas,
após período de garantia;
7.16 - Considerando as condições usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil,
no que trata à tensão de entrada, serão considerados o equipamento que atenda a
tensão disponível no município de Santa Filomena-PE.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Designar funcionário (s) para receber (em) e fiscalizar (em) o fornecimento do(s)
equipamento(s), para verificação de conformidade do objeto com as especificações
exigidas neste contrato.
8.2 - Devolver todo(s) e quaisquer equipamento(s) cuja especificação esteja em
desacordo com o exigido neste contrato, garantia inferior às atribuídas a cada
equipamento.
8.3 - Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus
interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a CONTRATADA que é de 15
(quinze) dias.
8.4 - Prestar as informações necessárias, com clareza, quanto aos procedimentos para
a entrega do(s) equipamento(s) solicitado(s), comunicando por escrito e em tempo
hábil, à CONTRATADA, quaisquer instruções ou procedimentos a adotar sobre assuntos
relacionados à execução do objeto.
8.5 - Notificar e/ou aplicar as penalidades a CONTRATADA, quando ocorrer o
descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execução do objeto.
8.6 - Exigir da CONTRATADA a comprovação de regularidade fiscal no que tange o
recolhimento de INSS, FGTS e CNDT.
8.7 - Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA,
correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados conforme Pedido de
Fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
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9.1 – Além da cobrança de multa prevista na Cláusula Sexta, poderá, ainda, a
CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:
I - Advertência por escrito;
II - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DA GARANTIA E DO
LOCAL DE ENTREGA
10.1 - Os bens adquiridos deverão ser entregues, instalados e em funcionamento no
Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo, localizado as margens da rodovia
estadual PE-630, s/n, Centro, Santa Filomena – PE, CEP: 56.210-000, nos dias úteis e
horário à combinar.
10.2 - Prazo de entrega do item 01 será de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar
do recebimento por parte da CONTRATADA do pedido de fornecimento com nota de
empenho assinada pela Secretaria Municipal de Saúde. Prazo de entrega para os demais
itens será de no máximo 30 (trinta) dias, a contar do recebimento por parte da
CONTRATADA do pedido de fornecimento com nota de empenho assinada pela
Secretaria Municipal de Saúde.
10.3 - O objeto deverá ser NOVO e deverá ser entregue em perfeito estado e com
plenas condições de uso. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não
atender ao que ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja
adequado para o uso.
10.4 - Caso haja atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA apresentará
justificativa por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo previsto
para a entrega.
a) A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE, que tomará as providências
necessárias para adequação do fornecimento.
10.5 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato em conformidade
com as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade
a substituição do mesmo, no prazo descrito no item 10.2, caso não esteja em
conformidade com as referidas especificações, ficando o CONTRATANTE com o direito
de rejeitar o objeto nessas condições.
10.6 - Garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, a contar
da data de emissão da Nota Fiscal, prevalecendo o que primeiro ocorrer;
10.7 - Havendo prazo de garantia previsto no Manual do fabricante superior ao mínimo
exigido prevalecerá a regra mais favorável a Administração Pública;
10.8 - Os equipamentos que não respeitarem as especificações solicitadas, fora do
prazo de garantia, que apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas,
imperfeições ou de má qualidade (total ou parcial), deverá ser substituído por outro,
respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-
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se os prazos de garantia especificados. Os gastos decorrentes da troca serão arcados
exclusivamente pela CONTRATADA.
10.9 - A garantia dos equipamentos deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida
pelos seus respectivos fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO.
7.4- Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o Pedido de Fornecimento, a nota
fiscal será atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a
troca com equipamentos em perfeito estado e com plenas condições de uso.
10.10 - No caso de se constatarem irregularidades no (s) equipamento (s) fornecido
(s), a CONTRATADA será notificada para substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias.
10.11 - Não serão aceitos protótipos de equipamentos, nem projetos inacabados;
10.12 - Não serão aceitos equipamentos com modulações, ou seja, equipamentos que
sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para
atender o edital;
10.13 - Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo
vedado, em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados,
enfim, provenientes de reutilização de material já empregado;
10.14 - Todos os bens deverão ser novos, e estar em perfeitas condições de uso;
10.15 - O fornecedor entregará o(s) equipamento(s) em perfeitas condições de
funcionamento.
10.16 - Os serviços de assistência técnica serão executados pelo fabricante ou empresa
por ele autorizado no Brasil;
10.17 - O serviço de assistência técnica deverá ser prestado de acordo com os manuais
e normas técnicas específicas do fabricante, durante o prazo de garantia, com a
finalidade de manter os bens em perfeitas condições de uso;
10.18 - Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta
ao fornecedor, conforme sistema disponibilizado pelo mesmo para estabelecimento
desta relação, podendo ser por telefone, pessoalmente, via web e outros apontados
pelo fabricante.
10.19 - O prazo para realizar os serviços de assistência técnica aos bens,
compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar os objetos
em perfeito estado de uso ou funcionamento, será de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da solicitação do detentor do bem.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 – O fornecimento dos produtos constante neste Contrato será fiscalizado por
servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste
processo, doravante Sra. Josivany de Castro Souza, matrícula n.º 586-3, nos
termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados “Fiscalização”, que terá autoridade
para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução da Ata/Contrato.
11.2 – Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:
I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração,
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e
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anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que
comprovem essas solicitações de providências;
II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
III – Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas
aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela
qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais
glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado
necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar ao Gestor do Contrato no
prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido
no instrumento contratual.
VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções
devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a
possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas
à regularização das faltas ou defeitos observados;
IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais
de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, principalmente quanto à
sua quantidade e qualidade;
X- Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu
Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações
bilaterais;
XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados
ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de
identificação e bom comportamento;
XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato,
propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o
fornecimento/serviços;
XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes
às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos seguintes
documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das
obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:
a) termo da Ata/Contrato;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
e) proposta do Fornecedor/Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas;
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.
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11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da
ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria)
responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do
mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da
necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse
na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos
licitatórios.
11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota
técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e
eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de
Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável
pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos
consignados no Subitem 11.2 deste contrato.
11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade
do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o assunto à autoridade
competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto
Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato
com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.
11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado
cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais,
quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios
e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá
ensejar a aplicação de penalidades.
11.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades
contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente
contrato
serão
provenientes
da
PROPOSTA
DE
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº: 11415.674000/1200-02, na seguinte
dotação orçamentaria:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária: 03.01
Programa Atividade: 10.122.0009.2086
Elemento Despesa: 4.4.90.52
Ficha: 283
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANÇÕES.
13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente
de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas
contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e
alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique
formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das
sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
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13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições
contratuais.
13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo
acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do
CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO
14.1 - A gestão do contrato será exercida pela servidora, a Sra. Josivany de Castro
Souza, matrícula n.º 586-3, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de
tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória
ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua,
assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem
infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma
proporcional a entrega efetivamente executada.
15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato
em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, bem
como a lei 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam
aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos
omissos, os princípios gerais de direito.
15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por
todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e
impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que
venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ouricuri, Estado de Pernambuco, como
competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato,
renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser.
E, assim, por estarem de acordo CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam este
instrumento, na presença das testemunhas, em três vias de igual teor e forma.
Santa Filomena/PE, 06 de abril de 2022.

____________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA
Secretário Municipal de Saúde.
CONTRATANTE
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_____________________________________
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI-EPP
Adovandro Luiz Fraporti
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1) _________________________
CPF:

2) ____________________________
CPF:

ANEXO I
MARCA e/ou
FABRICANTE

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Poltrona Hospitalar Confecção em aço/ferro
pintado, assento e encosto
estofado courvin, na cor azul
ou cinza, com capacidade de
até 120kg, reclinação com
2 acionamento manual.

MODELO

UNIDADE

QUANT.

VALOR UNIT.

ALFRS

ALF
PHDM

UN.

15

R$900,00

Suporte de Soro - Tipo:
Pedestal, com Rodízios
giratórios. Material de
confecção em aço inoxidável,
com regulagem de altura
entre 1,50m e 2,10m, 03 ou
3 04 ganchos
ALFRS

ALF SSI

UN

3

R$250,00
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Mesa de Exames – Material
de Confecção: Aço Carbono
Pintado / Aço Inox. Leito
acolchoado em espuma
revestido em Courvin. Com
sistema de articulação da
cabeceira. Medindo
aproximadamente 0,80m
Altura x 1,80m Comprimento
x 0.60m largura. Capacidade
de até 150 Kg. Deverá possuir
compartimento com 01 ou
02 portas e no mínimo 02
4 gavetas.
ALFRS

ALFMEC
AC02

UN

1

R$820,00

Carro Maca - Construída em
aço inoxidável; Pés com
rodízios, com sistema de
freio; Dimensões
aproximadas: 1,90 m altura x
0,60 m largura x 0,80 m
altura; Com Colchonete;
Grades laterais; Deverá
possuir Suporte de soro;
Capacidade de peso de até
12 160 KG.
ALFRS

ALF-CM
I 01
UN.

2 R$1.600,00

Braçadeira para Injeção Material confeccionado em
base de aço inox em tripé de
aço inox e tubo superior de
aço inox. Concha regulável de
aço inoxidável, regulagem de
altura por mandril. Nas
medidas aproximadas altura
mínima 77cm. Altura máxima
1,15 cm. Garantia mínima de
14 12 meses.
ALFRS

ALF B01 UN.

3
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R$240,00

Carro de Curativos - Material
de confecção estrutura
tubular e tampos em aço
inox, com rodízio. Acessórios
com balde capacidade
aproximadamente 3 L
acoplado, e bacia
aproximadamente 2L
16 acoplado.
ALFRS

ALF CC I UN.

1
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R$800,00

