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CONTRATO 

 

Processo Licitatório nº 006/2018 

Pregão (presencial) nº 006/2018 

CONTRATO N° 011/2018 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento que entre si celebram, 

de um lado: MUNICÍPIO DE GRANITO (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.460.739/0001-00, com sede localizada 

à Rua Av. Jose Saraiva Xavier, 90- centro, Granito – PE, neste ato, representada por seu 

Prefeito, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, residente e 

domiciliado na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e 

representado pelo Secretário de saúde do Município, Sr.MARIA LUCIANA DO 

NASCIMENTO, brasileiro, Portador do RG: sob o N° 2003.034-SSP-CE e CPF: 053.391.224-

50, com exercício na sede da prefeitura no endereço acima mencionado, e do outro lado,a 

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, empresa 

legalmente constituída, cadastrada no CNPJ sob o nº 08.675.394/0001-90, com endereço na 

Rua Gervasio Campelo, nº 73, Prado, Recife - PE, neste ato representado por: JOSE GOMES 

DE SOUZA NETO, portador do CPF nº 064.667.814-02, RG nº 7226741-SDS-PE, aqui 

denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, e ainda considerando o disposto na 

lei n
o
 8.666 de 21.06.93 e de suas posteriores alterações, têm entre si justo e acordado o 

seguinte: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Do Contrato.  Constitui o objeto deste contrato, 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE REFERENTE A 

PROPOSTA FUNDO A FUNDO Nº 11460.73900/1140-07 (FNS) PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - HOSPITAL DE 

PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE, conforme proposta da contratada adjudica 

pela contratante. 

 

ITEM MATERIAL DESCRIÇÃO/ CARACTERISTICAS/ MARCA UND QT TOTAL 

 VRL   VRL TOTAL  

13 

Ultrason Diagnóstico  
 

Sistema digital de alta resolução paraexames 
abdominais,ginecológicos,obstétrico,vasculares, 
de cama , pequenas partes, músculo esquelético 
com as seguintes características técnicas mínimas: 
o sistema deve oferecer qualidade de imagem em 
todo 2d, modo m, modo Power Doppler,modo 
color Doppler,modo Doppler espectral, modo 
Doppler contínuo,modo 3d. Modo 2d; FSI 
SRF,zoomread/write; imagem trapezoidal - 
possibilita aumento em 20% o campo de visão 
em imagens com transdutor linear; imagem 
harmônica: função com aplicação nos 
transdutores convexos, e lineares; imagem 
harmônica de pulso invertido; harmônica de 
pulso invertido para estruturas que estão em 
movimento; modo m; modo Power Doppler; 

unid 1 

R$ 77.000,00 R$ 77.000,00 
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modo color Doppler; modo dual live: divisão de 
imagem em tela dupla de modo b + modo 
color,ambos em tempo real; Power Doppler 
direcional; modo Doppler espectral; tissue 
Doppler imaging-tdi; 3d multiplanar; modo 
triplex; pacote de cálculo específico; pacote de 
cálculos simples; quickscan- tecla que permite 
ajustes rápidos da imagem,otimizando 
automaticamente os parâmetros para imagens em 
modo b e modo Doppler; divisão de tela em 4 
imagens para visualização e análise de imagens 
em modo B, modo m, modo Power,modo color, 
modo espectral; dual-modo de divisão dupla de 
tela com combinação de modos; permitir acesso 
as imagens salvas para pós-analise e 
processamento; possibilitar armazenar as imagens 
em movimentos ; cine loop e cine loop save; pós-
processamento de medidas pós-processamento 
de imagens; banco de palavras em português; 
monitor LCD 17 polegadas deve permitir 
arquivar/revisar imagens; frame - rate 
extremamente elevado; todos os transdutores 
multifrequenciais,bandalarga;DVD-RW 
integrado; HDD de no mínimo 250gb; 04 portas 
USB no mínimo de 03 portas ativas para 
transdutores;transdutores banda larga 
multfrequenciais: transdutor convexo com 
variação de frequência de 30ª 7 mhz no mínimo 
transdutor linear com variação de frequência de 5 
a 12 mhz no mínimo transdutor endocavitario 
com variação de frequência de 4 a 9/10 mhz com 
150º de abertura, com guia de biopsia no 
mínimo. Acessórios videoprinter preto e branco, 
No-break 2KVA senoidal. tensão de acordo a 
entidade solicitante. Impressora colorida tipo 
book com tank embutido e cabos necessrios. 
Registro na ANVISA do equipamento/Catálogo 
ou manual do equipamento e dos acessórios. 
Instalação e treinamento e assistênciatécnica sem  
ônus para comprador durante 12 meses, onde 
equipamento estiver instalado, na cidade de  
Granito. / Garantia integral de peças, 
serviços,deslocamento e estadia do técnico. 
Apresentar Carta com firma reconhecida do 
responsável fabricante. 
 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Valor  

O valor total do presente contrato é deR$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais),conforme 

disposto na proposta do Contratado, adjudicado pelo Contratante, dedutíveis os impostos 

previstos em lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Forma de Pagamento 

 

 O Contratado receberá os pagamentos através da Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Granito/PE, até 60 (sessenta) dias, após entrega dos materiais, mediante apresentação da nota 

fiscal fatura, devidamente atestada pelo recebedor responsável. 

 

Parágrafo primeiro - Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato 

durante o período de vigência. 
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Parágrafo Segundo – Fica Assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro 

inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua 

execução durante o período da sua vigência. 

CLÁUSULA QUARTA - da Fiscalização e do Acompanhamento dos Serviços. 

 

Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela Contratante, através de funcionário 

designado que terá direito de acompanhar e fiscalizar os serviços com livre acesso para 

obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários, sendo que lhe caberá estabelecer 

os procedimentos detalhados de Fiscalização do contrato. 

A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando 

os serviços que estiverem em desacordo com o contrato, podendo emitir qualquer parecer sobre 

os serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Dotação Orçamentária, exercício de 2018 Lei Municipal 354/2016 DE 15 de Dezembro de 

2016,conforme dotação a seguir: 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10 301 5002 1012 0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS MÓVEIS E EQUIP HOSPITALAR 
 

Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 

SEXTA – Do Prazo da Vigência do Contrato 

 

Este Contrato terá a sua vigência a partir da data da sua assinatura até (12) Doze meses, 

podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente através de termo aditivo.   

 

CLÁUSULASÉTIMA DAS SANÇÕES – Das Sanções 
 

a) – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a administração poderá, 

garantida a prévia defesa aplicar ao contratado as seguintes sanções administrativas: 

1) Advertência; 

2) Multa de 3% ( três por cento) do valor do objeto licitado; 

3) Suspensão temporária da Participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração com prazo não superior a 02(dois) anos; e 

4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

b) – a multa aplicada ao contratado será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela Administração ou cobrada judicialmente. § 1º art. 87 lei 8666/93. 
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c) As sanções previstas nos subitens 1,3 e 4 poderão ser aplicadas juntamente com a do 

subitem 2, facultada defesa prévia do interessado, no respectivo processo,  no prazo de 5 

(cinco) dias úteis; § 2º art. 87 lei 8666/93 

d) O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeitaráo contratado á multa de mora no 

percentual de 0,33% (Zero vírgula trinta e trêspor cento) do valor do contrato por dia de 

atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA-Da Rescisão 

Constitui motivo para rescisão do presente contrato, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78, da Lei Federal n
o
 

8.666/93 de 23.06.93, desde que cabíveis a presente contratação, resguardadas as prerrogativas 

conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58. 

 

Parágrafo primeiro - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 

78, sem que haja culpa do contratado, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda assegurados os direitos elencados nos incisos do 

parágrafo segundo do Art. 79, no que couber. 

Parágrafo segundo - As formas de Rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da 

Lei n
o
 8666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – Das Obrigações da Contratada 
 

a) Fica expressamente estabelecidos que incube a Contratada todas as obrigações e ônus 

decorrentes de legislação Tributária, Previdenciária e outros que incidirem sobre este 

contrato, ficando isentada a Contratante de pagar quaisquer impostos ou indenizações; 

b) A Contratada obriga-se a cumprir fielmente todas as cláusulas e condições do Presente 

Contrato. 

c) A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, 

observando o disposto nos parágrafos 1º, do Art. 65 da Lei 8666/93. 

d) O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANITO (PE), no Setor competente, no prazo máximo de até 

30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de fornecimento e ou conforme proposta, desde 

que não ultrapasse o limite de trinta dias, por parte do contratado. 

e) O Contratado fica obrigado a manter durante a vigência deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumida, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação 

 

CLÁUSULA DECIMA - São Obrigações da Contratante. 

a) Pagar a contratada os pagamentos devidos nos prazos e condições determinadas neste 

Contrato. 

b) Penalizar a Contratada quando o mesmo deixar de cumprir qualquer cláusula contratual 

nas formas estabelecidas neste contrato e na Lei Federal nº 8666/93 de 23.06.93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Vinculação ao Processo Licitatório 
 

Fazem parte do presente instrumento contratual, como se transcritos estivessem, o Edital do 

Processo Licitatório nº006/2018-Pregão nº 006/2018 e a proposta do contratado, adjudicada 

pela Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dos Recursos Administrativos 
 Em qualquer hipótese haverá a possibilidade de recursos como previsto em Lei, com as 

características e prazos legais para sua interposição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Disposições Finais 
Aplicar-se-á a Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 

contrato. 

Parágrafo Primeiro – O Foro da Comarca de Granito - PE, será competente para dirimir 

questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Parágrafo segundo - E, por estarem assim justo e contratado, firmam o presente instrumento em 

03(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas que 

também assinam e se comprometem de boa fé a cumprirem o transcrito no presente pacto 

negocial.  

 

Granito – PE, 25de junhode 2018. 

 

_____________________________ 
João Bosco Lacerda De Alencar 

Prefeito 

MUNICÍPIO DE GRANITO 

Contratante 

 

 

_______________________________________ 

SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 

CNPJ sob o nº 08.675.394/0001-90 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

mailto:cpl.granito@gmail.com

