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EDITAL DE PREGÃONC OL3/2O22
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 4L4,404 I 2022
TERMO DE CONTRATO N. 414.404.07 /2022
MODALTDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREç0PoR ITEM UNITÁRIO

oBfETO: CoNTRATAçÂO DE EMPRESA ESPECTALTZADA NA PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE EXAMES
DE ULTRASSONOGRAFIAS VARIADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARTA MUNICIP^{I.L DE SAÚ»E NN SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

TERMO DE CONTRATO

OI- DASPARTES

1.1- FI,]NDO MT'NICIPAL DE SAÚDE GI}IS) DE SUCUPIRA DO RIACIIÃO - MA, iNSCTitO NO CI\IPJ
sob n" 12.095.429i0001-99, localizado na Praça São Benedito, Vn, Centro, Sucupira do Riachão - MA,
neste ato Íepresentada pela Secretária Municipal de Saúde r Sra, Luare Lima Porto Carvelho,
brasileira, portadora da Cedula de Identidade RG sob o n" 17666792O01-7 SSP/-LA, inscrito no CPF sob o
n" 053,Í 12.443-64., residente e domieiliado nestâ Cidade, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE;

f ,2- F. CARREIRO IYEM, pcasoa Jurídlca dc dlrelto privrdo, lnscrlta no CNPJ n' 06.296,41ü0001-74,
locellzade ne Av Preslde nte Medlcl, no 2582, centro - São João dos Patos - MÂ, Nes@ ato
representada pelo senhor Francisco Carreiro Neiva, poÉador (a) do R. G. No 920243 SSP/MA e
CPF n" 351.342.1 63-04, doravante denominada simplesmente CONTRATADA;

02. DO S['PORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n" lO.S2OlO2

\r subsidirrhmente pelo l)ecreto n" Ol?J2020, ile 20 de Novembro de 2020, subsidiariemente com r Lei
Federrl no. E.666194 e einda Lei Comptementar n' 123/2006 e Licitaçào PREGÃO ELETRONICO
N'013/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO- Processo Admiristr úixo n" 414.404t2022 e convenções estabelecidas neste Instrumento,

bern çomo nas norÍnas ine,rcntes à matfia e aiÍda no dito ç€rtame.

03.DOOBJETO

3.1-CONST[fUI OBJETO DO PRESENTE CONTRÂTO Contratação de empresa para â Secreterie
Municipal de Saúde, destinado rs secretrrias municipais de Sucupira do Riachão- MA, em
conÍbrmidade corn Anexo I (Termo de Retirência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto deste Contratq deverá a CONTRATADA obedecer as instruções e oÍientações do
setor da Socretaria Municipal de Saúdg para o fiel cumprimento ora contratados.Os Serviços deverão ser
prestados pela empresa vencedora, na sede do rmrnicípio de Sucupira do Riachào - MA, por Ârncionários
devidamente identiÍicados, sem ônus de deslocamento para o municipio, ou, se necessário realizar os
serviços on outro local, somente com a autorização da administração pública, fazendo a retirada no
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município, em virnrde da especificidade do objeto e da racionalização de recursos humanos e financeiros,
enr prol da eficiêlcia adnrioistrativa.

Os Serviços serão imediatos a contar da data de assinatura do Termo de Contra0o e recebimento da Ordem de
serviço, parcelado conforme solicitação e autorização por escrito para realização dos exames.

04- DO REGTME DE EXECUÇÃO
4.1- Os fornecimentos serào feitos em conformidade com os termos da Licitaçào, Pregâo Etetrônico no

01312022, ú tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA
POR PREÇO LINTTÁRIO, nos termos estatuidos pelo Aí. 06, Inciso MII, alínea "a" da Lei n" 8.666193.

Oí DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O prcsentc Instrum€nto Conkahul foi frmado crn dccorrência do Dcspacho Homologatório c Adjudicatório

v pela Secretríria Municipal, concemente à Licitação instaurado na modalidade Pregão Eletrônico no

0l3,n022- Processo Administrativo n" 414.4O412O22 e de conformidade com os ditame,s da Lei n'
8.666193 e rlteruções posterlores.

OGDOVALOR
6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fomccimcnto dos objctos, para Sccrctaria Municipal dc Saúdc, objcto dcstc

Contrato no valor de R$ 317.750,00 (frezentos e dezessete mil sctecentos e cinquenta reais).

07- DOTAÇÃO ORÇAMENTARH
7.1- As despesas decorrertes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentríria:

D& PRAZO:
8.1-O PRAZO dc vigência dô prêscnte contrato serí de *é 3111212022, com início rn data da essinaturg

podendo ser prorrogado se necessáriq somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos
pela Lei Federel n" 8.666fr1e slterâções postcriores;

8.2- O prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissão da respectiva Ordem de Serviços;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de enúega admitem prorogação manti&r às deÍnais

Cláusulas do Conkato e assegurada à rnanutençào de szu equilíbrio desde que

ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superve,niência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente

a-s condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contÍato, nos limites permitidos pela Lei;
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e) Inpedimento de execução do contÍato por fato ou ato de terceiro recoúecido pela Administração em
dooumento contemporâneo à sua ocorrência;

$ Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do conhato, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1- Os pagamantos serão efetuados atraves de transferência eletrônica diretamente na conta correÍrte do

COI{TRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagamentos serão realizedos conforme e execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias

contados da dats de emlssâo da nota fiscal (DANFIE), condlclonados a Ordem de Servlço
\r/ deüdamente atestados pelo setor competentc.

IO- DO REAJUSTAMENTO
10.t- Os preços dos odetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de

acoÍdo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à materia, ressalvados os casos
eslipulados neste conEato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entÍe as partes, nunca
conkariando, qualquer çe for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

II. DAS PENALIDADES
1l.I- Pelo inadimplemento totâl ou paÍcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes

penalidades, a criterio do CONTRATANTE, garantida a préüa defesa:

ll.l.l- Advertênc ia;

11.1.2- Multas;
11.Í.3- Suspensão temporríria de panicipação em Licitação e impedimento de contratar com a Administraçào pelo

pram de 08 (olto) meses;

\_11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os

motivos determinados da punição ou aÉ que seja promovida a reabilitaçào perante a CONTRATANTE.
12- MIJLTAS
l2.l- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o

CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes muhas:
(rPor dia que exceder o prazo de enúega do Ínaterial, 0,01% (um centésimo pôr centQ do valor atualizado do

contrato;

b) Multas variáveis de l% (um por cento) do valor ahnlizado do contrato:
b,1) - Se a enirega do Ínât€rial não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as nornras, manuais, instruções
e especificações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.Í,3- A CONTRATADA ttrá o limitc de 03 (hês) dias útcis, contados dâ data dâ publicação da puralidadc no

órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;
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12.1.4- Os r@ursos contra a multa aplicada deverào ser feitGs no prazo miiximo de 05 (cinco) dias úteis, nas

condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f'da Lei n" 8.666i93.

13- DA RESCTSÁO
l3.l- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei n" 8.6ffi193,

atualizada pela ki n" 8.883/94;

13.2,- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigivel - por acordo entre as partes, redtziü t termo no processo de licitação, desde que haja
convuriência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administraçâo, nos casos enumerados nqs Incisos I a

XII e XVII do An. 78 da Lei n' 8.666/93;

c) Judicial - nos termos da Legislação Processual.

V14- DA ALTERAÇÀODO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as dwidas justificativas, nos termoe do Artigo 65 da Lei 8666/93 e

alterações, de comum acordo entre as paÍtes e somente mediante aditivo contratual q ern especial, nos

casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRÂTANTE:

a) Quando houver modiÍicação das especificações, para melhor adeçação tecnie aos szus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acrescimo ou diminuição

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Fedoal n." 8.666193;

4.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrêcimos ou supressões

que se fizerern os materiais, em 
^té 

25o/o (vir.te e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou o(tintos, bem como a superveniência de disposições

legais, quando ocorridas apos a data da apresentação da proposta, de cornprorada rçercussão nos preços

\/ contratados, implicarão a rwisão destes para rnaís ou menos, conforme o caso;

14,1.4- Em havendo alteração unilatcral do contraio que aumcnte os encargos da CONTRÂTADA, a

CONTRATAI\IIT, deverá restabelecer, por aditamento, o equilibrio econômico-financeiro inicial, nos

termos preceituados pelo § ó'do An. 65 da Lei Federal n'8.666i93:

14.1,5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modiÍicação de quantitativos prwistos, revisão de preços

bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lawaturas de

Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no aÍigo 65 e seus

incisos e panígrafos da Lei 8.666/93.

15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁTADA

l5.l- O Contrato devcrá ser executado flrelmente de acordo corn as cláusulas avençadas, sendo obrigações da
CONTRÂTADA:

t) Executar os serviços, objeto do presente Contraüo, com absoluta diligencia e perfeiçãol
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b) Nos preços propostos para os serviços deverào estar inclusos todas as despesas com hansporte,
inrpostos e todas as demais despesas decorr€ntes da tealização do serviço contratado, indicado na
Ordern de Serviços, e se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), a partir da data de
a.ssinatura do contrato;

A CONTRATADA é obrigada a repaflr, corrigir, remov€r, reconstruir ou substihnir, às suas
qpensas, no üotal ou em partE, o objao do contra0o em que se verificarern vícios, defeitos ou
incorreções rosultantos doe servigos, objeto dste instnmento colÍraÍual;

Nos casos em que o laudo médico suscitar dúvidas pelo profissional solicitantg este deverá
contaüar com o prestador do

c)

m)

d) Os Serviços devcrão ser prestados pela empresa vencedora, na sede do município de Sucupira do
Riachão - MA, ou se necessário realizar qs serviços em outro local, arcando com as despesas de
deslocamento dos paciantes, sem ônus ao município, com a autorização da secrctâria ou órgão
vinculado a saúde municipal, em vimrde da especiÍicidade do objao e da racionalização de recursos
humanm e financeiros, ern prol da efrciência administrativa.

e) Os er€mes deverâo ser realizadm no estabelecimento da proponente vencedora e somente poderão
ser efetuados mediante autorização forÍnal da Secretâria da Saúde de Sucupira do Riachão - Ma.

f) A proponente deverá dispor de toda escutura e equipamentos necessários à realização dososmes.

c) Para os srames considerados de rotina o atendimento dev€rá ser em até 48 (quarurta e oito) horas
após o agendamênto, e para os o(ames de urgêncialemergência o atendimento deverá ser
imediatamente após oagendamento.

À enpresa vencedora deverá manter profissional de sobreaüso para ate'nder as emergàrcias em
feriados, finais de senrana, ben corno fora do lroróriocomercial.

Os resultados dos exames devcrão ser entregues ao interessadoe/ou à Secretaria Municipal da Saúde-

Os laudos devem ser enEegues no máximo em 02 (dois) dias úteis após a realização e para
pacientes internados e para casos de urgência o prazo para a entrega é de 24 (vinte e çatro) horas
apos a realização.

A CONTRATADA dçterminaÍá o honirio diário de atEndimento para os o(am€s considerados de
rotina, observando-se a quantidâde minima de 04h00 dirírias, em dias úteis e para os mesmos terá
um prazo máximo de 24 horas, considerando-se os dias úteis para entrega do respectivo laudo do
exame. Serão considerados erffimes rotina aqueles não grafados como

ponsável.

Para os e>ranres considerados de urgência,/emergência a contratada deverá efetuálos em qualquer
horário e szu laudo entregue no máximo em I (uma) hora, SErão consideradqs de urgência/emergência
aqueles que o médico assim descrever, ficando o médico solicitante responsável pela defrnição do
caráter de urgência,i anergàrcia

h)

D

D

k)

D
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toadicional;

Os prestadores responderão er(clusiva e integralnente pela utilização de pessoal para a enecução
do objeto contratado, incluidos os encargm trabalhistas, prwidenciririos, sociais, fiscais e

comerciais tesultantes de vinculo ernpregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para a Secretaria Municipalde Saúde.

o)

p) O contrato poderá ser rescindido a qualqu€r tempo, quando o contratado deixar de cumçnir as

obrigações nele inseridas.

Os Serviços serão imediatos a contar da data de assinanrra do Termo de Contrato e recebimento da
Ordem de serviço, parcelado conforme solicitação e autorização por escrito para realização dos
9(ames.

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes do sua culpa ou dolo na execução do contrato, rúo excluindo ou reúrzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fornecimentos coÍnplementaÍes ou
exfaotdinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alteraçôes unilateral do
Contrato, e serão forÍnalizados atavés de um único documento, quando do recebimento do objeto ora
contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trúalhistas, previdenciiirio, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRÀTADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimorto das obrigações pertinentes aos Fornecimentos
objeto deste Corúrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se resporsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
acompanhamento atraves dos seus Secrúírios, que se encaregaÍá de repassar as oÍientações para a
realização do mesmo;

IGDAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATAI\ITE
16,1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste InstÍumento;
16.2-Fica a Secretiiria Municipal de Saúde,, responsável pelo acompaúamento da orecução objeto deste

Instrumento Contratual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
16.4- Fornecer à CONTRATÀDA todas as orientações e subsidios necessários ao bom e Íiel cumprimento do

objao deste Contrato;
16.5- NotificaÍ a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços

prestados e andamento.

17- DA VTNCTTLAÇÃO
l7.l- O presente Contrato vincula-se ao Processo Admlnlstrrtlvo n" 414.4O412O22 - Preglo Eletúnlco n"

013/2022, e seus anexos, bem como a proposta apresentada, varcedores do certame.

n)

q)

r)

.['
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IS- DO DONfiCÍLIO E FORO
18.1- As partes elcgem como domicílio legal, o Foro da Cornarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão,

para {irimir quaissrgr litígios dçço. rrsntÇs d9§te Ço. ntrate, e(Çluinda-§ç oualque-r Q u.tro por mais
privilegiado que sejam desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19- DA ASSINATURÂ
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as paÍtes aceitaÍem as disposições estabelecidas

nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n" 8.66ó193, aanlizada
pela Lei n'. 8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 (duas)

vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testernunhas.

Sucupira do Riachão Ma, 26 de agosto de 2022.

cll

A/ L4\r'"-

FUNDO MUNICIPALDE (FMS) DE
CNPJ SOB N" t2.095.429/OOOt-99

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
cPF N" 053.1 12.,+43-64

CONTRATANTE

apJ-1lno
F. CÂRREIRO NEIVA

CNPJ n' 06.296.418i0001 -74
Francisco Carreiro Neiva

CPF n" 351.342.163-0
CONTRÂTADA

- TESTEMLTNHAS,

Nome:

CPF: N. ././r.:1.?-..
N

CPF:
.1./

l/'
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PREGÃO ELETRÔNICO N" OI3/2022

ORDEIU DE SERVIÇO

F. CARREIRO NEwA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CITIPJ n' 06.296.41&t0ll0t-74,
localizada na Av Presidente Medici, n' 2582, centro - São Joôo dos Patos - MA. Neste ato Í€preseniada
pelo senhor Fransisco Carreiro Neive, portedor (e) do R G. N" 920243 SSP/MA e CPF no
351.342.163-04.

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos V.S.', SERVIÇOS DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIAS VARIADOS DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Df, SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, conforme Relatório de Apuraçâo de Preços (anexo I), para
atend€r as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Sucupira do Riachão - MA, objeto do Pregão
Eletrônico N' 013/2022.

Sucupira do fuachão - MA, 26 de agosto de 2022.

AL E
LUARA LIMA PORTO CARVALHO

cPF N" 053.112.443-64
CONTRATA]\ITE
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ANEXO I

Ft,I\tI}O MUMCIPAL DE SAÚDE

ITEM sERVrÇOS QUÂNT VALORT]MT. VALORTOTAL

200 R$ 120,00 R$ 24.000,00it
I.JLTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL
TOTAL

2 TJLTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS 200 R$ 130,00 RS 26.000,00

T]TRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE 100 RS I t5,00 R$ I 1.500,00

ULTRASSONAGRAFIA PÉLVICA 250 RS I15,00 Rs 28.750,00

ULTRÂS S ONOGRAFIA TRANSVAGINAL 500 RS 130,00 Rs 65.000.00

3

4

5

6
ULTRASSONOGRÂFIA DA BOLSA
ESCROTAL

150 RS 130,00 Rs 19.500,00

7
ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE
ABDOMINAL

300 R$ 130,00 R$ 39.000,00

8 ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL 300 R$ 130,00 R$ 39.000,00

9 ULTRASSONOGRÂFIA GESTACIONAL 500 R$ 130,00 R$ 65.000,00

TOTÂLGERÁL R$ 317.750,00

(TREZENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINQTjENTA REAIS)

Páeina 9


