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CONTRATO 047/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, E A EMPRESACONEXAO 
MEDICA COMERCIAL EIRELI 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG,  com sede na Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida 

inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 18.715.409/0001-50 neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Saúde, JOÃO PEDRO LAURITO MACHADO, CPF – 092.793.956-88 no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto nº 3.073, de 30 de Novembro de 2015, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão presencial nº 004 / 2016, publicada no Diário do comercio e Imprensa Oficial em 03 de 

fevereiro 2016, processo administrativo nº 005/2016, RESOLVE CONTRATAR a empresa CONEXÃO 

MEDICA COMERCIAL EIRELI, com sede na Av. Vereador Raimundo Hargreaves,98 – galpão 104- 

Milho Branco  - Juiz de Fora M.G – CEP – 36.603.770 CNPJ-05.359.481/0001-40  - Telefone –(32) 2101-

1589 neste ato representada por LEONARDO FERREIRA FREESZ – CPF - 065.531.836-43, indicada e 

qualificada neste contrato, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo 

as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas 

alterações, no Decreto Municipal nº 3.020/2015, e em conformidade com as clausulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO   

1.1. É objeto do presente contrato a LOCAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS PARA O HOSPITAL MADALENA PARRILLO CALIXTO , conforme especificado no 

Anexo I, Termo de Referência do edital de Pregão Presencial nº 004/2016. 

 

ITE
M DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QT

E 
MARC
A 

VLR UNIT. 
MES 

VLR TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS DE 
ANESTESIA 

 
Completo para ambientes de emergência, centro de 

parturientes e cirúrgico; para suporte em 
procedimentos de anestesia, composto por rack, 

vaporizadores, monitorização, ventilação. 
Aplicação Básica: Salas de procedimentos, centros 
cirúrgicos, centro de diálises, pequenas e grandes 

cirurgias, dentre outras. 

09 
TAKAO

KA 
R$13.800,00 R$124.200,00 
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Características gerais - 
Aspectos gerais: 

-Móvel com monitor incorporado ou anexo ao 
equipamento com estrutura em polímero de alta 
resistência ou similar, com no mínimo 2 (duas) 

gavetas, com braço ou suporte lateral para monitor, 
bandeja superior para suporte de equipamentos de 
monitoração extras, mesa de trabalho, puxadores, 
acoplamento simultâneo para mínimo de 2 (dois) 

vaporizadores calibrados, acoplamento para 
rotâmetro de gases, manômetro para visualização da 

pressão de rede dos gases; 
-Quatro rodízios com sistema de trava em pelo 

menos dois destes; 
-Sistema de segurança para evitar concentrações 

hipóxicas; 
-Bateria com autonomia mínima(NO-Break), 

utilizando o equipamento e monitor, de 1(uma) hora 
com carregamento interno ao equipamento para uso 

em emergência na falta de energia elétrica; 
-Possibilidade de conexão a sistema de exaustão de 

gases; 
-Possibilidade de conexão de cilindro de O2. 

-02(duas) tomadas elétricas auxiliares para conexão 
de equipamentos. 

Rotâmetro: 
-Rotâmetro composto por fluxômetros, com escalas 

diferenciadas para alto e baixo fluxo, para 
administração de oxigênio, óxido nitroso e ar 

comprimido, sendo: 
*Fluxômetro para oxigênio: 

*Escala mínima de abrangência para baixo fluxo: 
50 a 500ml/min; 

*Escala mínima de abrangência para alto fluxo: 1 a 
7 L/min; 

*Fluxômetro para óxido nitroso: 
*Escala mínima de abrangência para baixo fluxo: 

20 a 500ml/min; 
*Escala mínima de abrangência para alto fluxo: 1 a 

7 L/min; 
*Fluxômetro para ar comprimido: 

*Escala mínima de abrangência de 0,2 a 7L/min; 
-Controle de fluxo proporcional: dispositivo de 

segurança para controle da mistura gasosa de O2 e 
N2O com concentração mínima de 25% de O2 na 

mistura O2/N2O; 
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-Válvula para fluxo direto de O2; 
-Tubulações internas com cores padronizadas e 

diâmetros diferenciados para cada gás; 
-Alarme áudio visual para falha no fornecimento 

dos gases; 
-Válvulas reguladoras de pressão para cada gás; 

-Manômetros para monetarização das pressões dos 
gases; 

Vaporizador Calibrado: 
-No mínimo 02 vaporizadores calibrados , com 

identificação do agente através de seu nome e cor 
padronizada; 

-Os reservatórios para agente anestésico deverão 
possuir escala graduada, dispositivo de 

abastecimento e drenagem e instalação sem 
necessidade de uso de ferramentas; 

-Controle direto da concentração com escala 
graduada em volume %; 

-Reservatório com capacidade mínima para 200ml 
de agente anestésico, com visor de nível graduado e 

dispositivo de abastecimento e drenagem; 
-Sistema de compensação contra variações de 

temperatura, fluxo e pressão, mantendo a 
concentração constante. 
Ventilador eletrônico: 

-Ciclado a volume e pressão; 
-Modos de ventilação: espontânea, controlada; 
-Conexão para oxigênio e/ou ar comprimido 

conforme normas ABNT; 
-Bateria recarregável com autonomia mínima de 30 

minutos; 
-Controle de volume com compensação do volume 

corrente medido no circuito inspiratório; 
-Painel para controle das funções e visualização dos 

parâmetros; 
-Controles apresentando faixa mínima de: 

*Pressão inspiratória: 15 a 50 cmH2O; 
*Freqüência respiratória: 5 a 60 rpm; 

*Volume corrente: 50 a 1400 ml; 
*Relação I:E; 

*PEEP: 5 a 20 cmH2O; 
*Pausa inspiratória; 

-Monitoração de no mínimo dos seguintes 
parâmetros: 

*Volume corrente; 
*Volume minuto, 
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*Freqüência Respiratória; 
*FiO2; 

*Pressão nas vias aéreas (máxima e média). 
*Curvas “Loops”: Pressão X Volume e Fluxo X 

Volume; (no monitor de ventilação ou no monitor 
multiparâmetro); 

*Complacência e resistência da via aérea, 
-Alarmes para os seguintes parâmetros: 

*Volume corrente; 
*Volume minuto; 

*FiO2; 
*Baixa pressão endotraqueal, 

*Apnéia; 
Filtro valvular: 

-Jarra de absorção de CO2 e sistema de drenagem 
de líquidos; 

-Componentes em contato com o fluxo do paciente 
deverão possuir sistema de rápida montagem e 

desmontagem pelo operador sem uso de 
ferramentas e passíveis de esterilização a vapor; 

-Conjunto de fole para pacientes adulto e pediátrico 
ou sistema equivalente; 

-Válvula de alívio; 
-Válvulas inspiratória e expiratória; 

-Dispositivo anti-poluição; 
-Balão para ventilação manual para pacientes adulto 
e pediátrico e sensores de fluxo universais(adulto e 

pediátrico); 
-Válvulas inspiratória e expiratória com dispositivo 

contra sobre pressão e asfixia. 
Acessórios: 

-3(três) circuitos respiratórios completos adulto 
autoclaváveis; 

-3(três) circuitos respiratórios completos pediátrico 
autoclaváveis; 

-Máscaras, Traquéias, Balão, Válvula unidirecional, 
conectores intermediários, canister (deverão ser em 

material autoclavável); 
-Mangueiras de oxigênio, ar comprimido e óxido 

nitroso; 
Monitor Multiparâmetros- 

Sistema de vídeo 
*Tela em cristal líquido colorido; 

*Dimensão mínima: 10” (dez polegadas); 
*Tendências dos parâmetros apresentada em forma 

numérica e gráfica no monitor. 
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Infra-estrutura e aspectos gerais: 
*Monitorização de, no mínimo, 5 curvas 

simultâneas e 4 campos digitais simultâneos na tela; 
*Bateria selada de emergência com autonomia 
mínima para 15 minutos de uso com carregador 

interno ao equipamento; 
*Pulso de sincronismo para cardioversão; 

*Saída serial para comunicação; 
*Possibilidade de impressão; 

Parâmetros: 
Eletrocardiograma (ECG) 

*Mínimo 02 canais com apresentação simultânea na 
tela; 

*Número de derivações: 7 (I, II, III, aVR, aVL, 
aVF e V); 

*Detecção de marca-passo; 
*Sensibilidade ajustável; 

*Software para detecção de arritmias; 
*Análise do segmento ST; 

*Freqüência Cardíaca com faixa mínima de 40 a 
200 bpm; 

*Alarmes para cabo desconectado e ajuste de 
máxima e mínima freqüência cardíaca; 

*02 (dois) cabos de 5 vias para paciente adulto / 
pediátrico com eletrodos descartáveis. 

Oximetria (SpO2) 
*Faixa mínima de medição: 40 a 100%; 

*Medição de pulso: 40 a 200 bpm; 
*Apresentação da curva plestimográfica; 

*Alarmes: Desconexão de sensor e valor de 
máximo e mínimo para saturação; 

-Sensores: 
*02 (dois) sensores não descartáveis para paciente 

adulto; 
*02 (dois) sensores não descartáveis para paciente 

pediátrico 
Respiração 

*Medição da respiração pelo método de 
impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos 

de ECG); 
*Indicação da freqüência respiratória e 
apresentação da curva de respiração; 

*Detecção e alarme de apnéia com tempo 
programável. 

Pressão não invasiva (PNI) 
*Medição das pressões média, sistólica e diastólica; 
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*Modos de operação: manual, automático com 
intervalos de medições programados pelo usuário; 
*02 (dois) manguitos anti-alérgicos reutilizáveis 
para pacientes adultos (tamanhos adulto e obeso); 
*04 (dois) manguitos anti-alérgicos reutilizáveis 

para pacientes pediátricos (tamanhos lactente, pré-
escolar, escolar e adolescente); 

Pressão Invasiva (PI) 
*02 (dois) canais independentes para monitoração 

de pressões invasivas; 
*Configuração de alarmes de máximo e mínimo 

para valores de pressão invasiva; 
*Acompanha acessórios, sendo o cabo permanente 

e o transdutor descartável; 
Temperatura (Temp) 

*No mínimo 01 canal de temperatura; 
*Faixa mínima de medição: 10 a 43ºC; 

*Sensores: 
-01 (um) sensor superficial não descartável para 

paciente adulto, e 
-01 (um) sensor superficial não descartável para 

paciente pediátrico. 
Gases (CO2, N2O, O2 e agente anestésico) 
*Medida (valor e curva) das concentrações 

inspirada e expirada para CO2, N2O, O2 e agentes 
anestésicos. 

*Capacidade de análise e identificação dos 
seguintes gases anestésicos: Halotano, Enflurano, 

Isoflurano, Sevoflurano e Desflurano com 
apresentação de valores da Concentração Alveolar 

Mínima; 
*Identificador automático dos Agentes Anestésicos. 

*Acompanha acessórios. 
Transmissão Neuro-Muscular 

*Equipamento dotado de dispositivo para 
monitoração Neuro-Muscular; 

*02 (dois) sensores reutilizáveis para pacientes 
adultos / pediátricos; 

Dispositivos para sinalização 
* Indicador áudio visual de QRS; 

*Indicação para equipamento ligado em rede 
elétrica e bateria; 

*Indicação para bateria de emergência com baixa 
carga. 

Ajustes 
*Tecla / menu em português para configurações de 
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alarmes; 
*Tecla para interrupção temporária de alarmes 

sonoros; 
*Menu ou teclas para configurações dos parâmetros 

funcionais a serem monitorados e dos ajustes do 
display; 

-Sistema para apresentação de mensagens 
funcionais em disply 

Características elétricas: 
- Tensão de 

alimentação: 
127/220 Vac ou sistema bivolt 

automático de tensão.
- Freqüência de 

alimentação: 
60 Hz 

- Tipo de cabo de rede: Deve seguir a norma ABNT NBR 
14136:2002 

 
Características mecânicas: 

-Móvel construído em material resistente ou tubos 
de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura 

eletrostática a pó ou epóxi; 
-Mesa ou bandeja em aço inox ou material não 
corrosivo com pelo menos -duas gavetas com 

trilhos telescópicos e com rolamentos; 
-Provido de quatro rodizios, sendo os dois 

dianteiros com freio; 
- Suporte ou outro dispositivo para fixar o monitor 

fisiológico; 
Acessórios: 

-Fornecimento de todos os cabos, conectores, 
acessórios, indispensáveis ao funcionamento 

solicitado. 
-Extensão para rede de ar comprimido, O2 e N2O 
ou O2, N2O e ar comprimido de aproximadamente  

5 metros de comprimento; 
-Válvulas reguladoras para rede de gases; 

-Tres circuitos paciente adulto e três circuitos 
paciente pediátrico com traquéias em silicone 

corrugadas na parte externa e lisa na parte interna 
autoclavável; 

-01 balao pediátrico e 01 Balão adulto de no 
mínimo 2 litros; 

-Acessórios para completo funcionamento; 
-04 Vaporizadores calibrados conforme descritivo. 

Garantia mínima: 
Declaração de garantia de 12 (doze) meses para os 

equipamentos, contados a partir da data do 
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Recebimento Definitivo compromisso de 
substituição imediata ou de reparos a critério do 

comprador. 
Certificações exigidas: 

Certificado de Registro no Ministério da Saúde; 
Certificado de calibração do equipamento com 

validade mínima de 01 ano; 
Deverão constar na proposta as seguintes 

informações: Descrição dos órgãos / organismos 
que realizam a calibração do equipamento bem 

como a periodicidade de calibração. 
Certificado de conformidade com as normas 

emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO (Documento deverá ser entregue na 

apresentação da proposta): 
NBR IEC 60601-1, 
NBR IEC60601-1-2, 

NBR IEC60601-1-12(Ventilação Pulmonar), 
NBR IEC60601-1-27(Monitorização), 
NBR 60601-2-13(Sistemas de Anestesia), 
NBR IEC60601-1-27(Monitorização 

Eletrocardiograma), 
NBR IEC60601-1-34(Monitorização de pressão 

sanguinea), 
NBR IEC60601-1-49(Monitorizaçao 

Multiparametro), sendo essa última com capacidade 
para sobrepor a ausência de outras caso seja 

utilizado 
Documentos exigidos: 

As empresas licitantes deverão apresentar junto 
com a proposta os seguintes documentos: 

Registro no Ministério da Saúde - Anvisa  (quando 
aplicável); 

Catálogo original do equipamento; 
Manual de utilização / operação do equipamento; 
Manual técnico / Serviço do equipamento. 

-Obs: Todos os manuais acima relacionados 
poderão ser apresentados na forma de cópia 

xerográfica ou digital (disquete / CD), ficando 
condicionada a entrega dos originais em português 

por ocasião do recebimento dos equipamentos. 
Termo de garantia: Declaração de garantia de 12 
(doze) meses para os equipamentos, contados a 

partir da data do Recebimento Definitivo no 
Hospital e compromisso de substituição imediata ou 

de reparos a critério do comprador. 
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Nota-1: Todos os custos de manutenção 
(fornecimento e substituição de peças com vícios, 
falhas ou com defeito de fabricação bem como a 
mão-de-obra para a sua instalação) não serão de 

responsabilidade do comprador durante o período 
de garantia. 

Nota-2: Recebimento definitivo: verificado o 
atendimento às especificações técnicas do objeto, o 
comprador realizará o recebimento definitivo, que 
se dará em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

provisório. 
-Declaração de fornecimento de treinamento de 

operação do equipamento para usuários e técnicos 
indicados e em turnos definidos pelo comprador 

(manhã, tarde e noite, se necessário). 
-Declaração de que as peças de reposição estarão 

disponíveis no mercado, para aquisição futura, por 
um período não inferior a cinco anos. 

-Declaração de assistência técnica e calibração do 
aparelho (quando aplicável) prestada na cidade de 
instalação do equipamento ou região metropolitana 

Belo Horizonte(custo de transporte por conta do 
fornecedor) diretamente pelo fabricante, seu 
representante ou empresa autorizada por ele 

incluindo dados da empresa como nome, endereço e 
telefone. 

-Certificação BP (Boas Práticas) de Fabricação ou 
Armazenamento e Distribuição do Importador 

EMITIDA PELA ANVISA ou sua publicação no 
Diário Oficial da União (quando aplicável). 

Considerações finais: 
Infra estrutura básica para o perfeito funcionamento 

deste equipamento: 
-Ponto de alimentação de energia elétrica próximo 

ao local de instalação do equipamento. 
-Gases hospitalares. 

 

 

VALOR TOTAL: (CENTO VINTE QUATRO MIL E DUZENTOS REA IS) 

PERIODO 09 MESES 

R$124.200,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO 

2.1. O objeto deverá ser entregue no Hospital Municipal Madalena Parrillo Calixto, Avenida Raul Teixeira da 
Costa Sobrinho nº. 22, Bairro Camelos, Santa Luzia/MG, no prazo máximo de até 15(quinze) dias corridos, a 
contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Caso não haja expediente administrativo na data limite para a 
entrega, o prazo se estenderá ao primeiro dia útil subseqüente. 

2.2. Os produtos deverão ser novos, provenientes de fábrica, lacrados e selados pelo fabricante ou fornecedor 
e entregue devidamente embalado, de forma a garantir completa segurança durante o transporte.  

2.3. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal correspondente, devidamente 
preenchida. 

2.5. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento do prazo de 
entrega informado na proposta, a CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE tal 
ocorrência, indicando a data em que efetivará a entrega, não podendo o adiamento da entrega ser superior ao 
prazo original. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  

3.1. O presente contrato terá inicio na data de sua assinatura e término em 31/12/2016.  

Parágrafo Único. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, excepcionalmente, nas hipóteses previstas na 
Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO  

4.1. O valor global do contrato é de R$ 124.200,00 (CENTO VINTE QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS). 
Pelo período de 09 (nove) meses. 

Parágrafo Primeiro. Os elementos que compõem o cálculo do referido preço estão representados na 
respectiva proposta da contratada que passa a constituir parte integrante deste contrato.  

Parágrafo Segundo. Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo prazo do período 
do contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado para reajuste o INPC ou outro índice 
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que o substitua, determinado pelo Governo Federal, para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, 
o que faculta Termo Aditivo ao contrato.  

Parágrafo Terceiro. A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo Federal, no 
tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na execução do presente contrato, 
deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1. Para efeito do recebimento, o licitante deverá entregar a nota fiscal no Hospital Municipal Madalena 
Parrillo Calixto. A nota fiscal deverá ser apresentada até o 5º dia útil do mês corrente da prestação do serviço 
e liquidada no último dia útil do mesmo mês para efetuar o pagamento entre o 5º e o 10º dia útil do mês 
subseqüente. 

Parágrafo primeiro. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados.  

Parágrafo segundo. O CONTRATADO deverá comprovar, no ato do pagamento, estar em dia com as 
obrigações previdenciárias e fiscais.  

CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  

04.001.002.10.302.2051-2632 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL  

3390390000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

1436 – ( FICHA) 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO REGIME LEGAL  

7.1. O presente contrato reger-se-á pelas normas constantes das Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com alterações 
posteriores, sendo decorrente de processo licitatório modalidade Pregão Presencial RP nº 095/2015, Ata 
053/2015 e todos os documentos apresentados pelo Contratado integram este instrumento independentemente 
de transcrição.  

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 

Superintendência de Compras e Licitações 
 
 

Página 12 de 15 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Realizar a entrega no prazo previsto e de acordo com a Ordem de Fornecimento emitida pelo 
CONTRATANTE;  

8.2. Substituir ou repor o produto que não estiver de acordo com as especificações deste termo, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da comunicação feita pela CONTRATANTE; 

8.3. Manter, durante a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, exigidas no Edital 
e anexo; 

8.4. Manter a garantia dos equipamentos por no mínimo 12 (doze) meses, prestando a devida assistência 
técnica durante todo o período; 

8.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, 
e quaisquer despesas referentes aos bens. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos;  

9.2. Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à contratada, quando 
houver, os problemas para serem corrigidos.  

9.3. Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de compra.  

9.4. Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e 
aceita e solicitar a substituição do objeto caso apresente defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, 
devidamente comprovados.  

9.6. Atestar na nota fiscal a entrega efetiva do material. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO 

10.1. Poderá A CONTRATANTE, nos termos e condições estabelecidas pela legislação, rescindir o presente 
contrato, unilateralmente ou mediante prévio acordo com a CONTRATADA, na ocorrência de hipótese 
prevista nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 

10.2. Ocorrendo a rescisão por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRANTE, autorizada a reter, até o 
limite dos prejuízos experimentados os créditos a que tenha direito. 
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10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando-se o 
contraditório e a ampla defesa. 

10.4. A rescisão administrativa e amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela 
Autoridade Competente. 

10.5. Constitui, ainda, causa de rescisão contratual a situação de irregularidade da CONTRATADA perante o 
INSS e FGTS. 

10.6. A rescisão unilateral deverá ser comunicada, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
sem que haja direito de indenização de qualquer espécie à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se as penalidades: 

11.2. Advertência que será aplicada sempre por escrito. 

11.3.  Multa, nos seguintes percentuais: 

a) De 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30o (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto, sobre o 
valor do saldo contratual; 

b) De 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de a adjudicatária, injustificadamente, desistir do 
mesmo ou causar a sua rescisão. 

c) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, 
com a conseqüente rescisão contratual. 

11.4.  Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal. 

11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação pela mesma autoridade que a determinou, garantindo o direito de defesa prévia. 

11.6. Rescisão unilateral do contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização à 
CONTRATANTE por perdas e danos. 
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11.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES  

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por Termo 
Aditivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PUBLICAÇÃO  

13.1. A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Minas Gerais” para os efeitos legais 
previstos na legislação pertinente.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato.  

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas.  

Santa Luzia, 22 de fevereiro de 2016.  

 

João Pedro Laurito Machado 
Secretário Municipal de Saúde 

Gestor SUS 
 

 

Leonardo Ferreira Freesz 
Conexão Medica Comercial Eireli 

 

 

 

 

Testemunhas: 1 CPF----------------------------------------2CPF---------------------------------- 
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