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Contrato de prestação de Serviços nº 227/2020 

Pregão Eletrônico nº 004/2020 

Processo Administrativo nº025/2020 

 
Contrato de prestação de serviços de locação de 

equipamento de máquina para hemodiálise em 

atendimento às necessidades do Hospital de Base Luís 

Eduardo Magalhães que entre si celebram a Fasi, do 

outro lado, a empresa Engeltech Equipamentos Médico 

Hospitalar Ltda EPP 

 
Por este instrumento de Contrato, a Fundação de Atenção de Saúde de Itabuna, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 

02.762.633/0001-62 com sede na Av Fernando Gomes, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta Cidade, 

neste ato representada por seu direitos o Sr. Juvenal Maynart Cunha , brasileiro, casado, inscrita no CPF(MF) 

sob o número 293.733.525-04, portador da cédula de identidade nº 02.266.983-35 SSP/BA, residente e 

domiciliado a Rua Henrique Alves, 634, Bairro Castália, Itabuna, no uso das atribuições legais, daqui por diante 

designada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado a empresa Engeltech Equipamentos Médico 

Hospitalar Ltda EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº07.612.398/0001-66, estabelecida na ADE Conjunto 13, 

lote01, Bairro Aguas Claras, CEP: 71.987-720, Brasilia/DF, representada neste ato pelo Sr. Marcio Roberto 

Guimaraes, inscrito no CPF(MF) sob o nº 911.235.856.87, portador da cédula de identidade nº M6.877.137-SSP-

MG, casado, engenheiro, eletricista, residente Quadra 106, lote 8, S/N, BI E, Apto 2001, norte Aguas Claras – 

Brasilia/DF – CEP: 71.915-500, doravante designada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente 

CONTRATO mediante as seguintes Cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, tudo de 

acordo com normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 

demais normas atinentes à matéria. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui o objeto deste instrumento de contrato LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA HEMODIÁLISE. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA–DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

2.1. O aparelho a ser locado deverá estar em perfeitas condições de uso, revisados e com garantia.  

2.2. O prazo para a entrega do fornecimento do aparelho objeto deste contrato será de até 30(trinta) dias a 

contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado desde que haja interesse entre as 

partes e nos termos da Lei 8.666/93. 

2.3. O presente objeto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

2.4. Verificada a não conformidade do objeto, a contratante vencedora deverá promover as correções 

necessárias no prazo maximo de até 07(sete) dias úteis, a contar da notificação, sob pena da 

penalidade prevista neste contrato bem como na lei 8666/93. 

2.5. A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade e pontualidade, podendo a Fundação de Atenção a Saúde tomar 

toda e qualquer decisão, inclusive cancelamento do contrato, conforme previsto na Lei 8.666/93. 

2.6. A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem protelar suas entregas.  
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3. CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

O valor mensal do contrato será de R$ 5.900,00 (Cinco Mil e Novecentos Reais) e valor global será de R$ 

70.800,00 (Setenta Mil e Oitocentos Reais) sendo o mesmo irreajustável, ressalvado o contido no artigo 65, 

inciso II alínea de da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4. CLAUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento pela locação será realizado no prazo de 30 dias a contar do funcionamento do aparelho, devendo 

o contratado emitir nota fiscal apresentando ainda as certidões competentes e necessárias para transacionar o 

setor publico.  

 
5. CLAUSULA QUINTA – DOS RECURSOS 

Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da rubrica 

que segue abaixo: 

 

Unidade 

Orçamentária 

Projeto 

Atividade 
Elemento Despesa Fonte de Recurso 

1515 6443 33903900000 50 

 
6. CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES PENALIDADES E MULTAS 

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1.1. Designar servidor para proceder ao recebimento do bem; 

6.1.2. Rejeitar no todo ou em parte caso o produto não atenda aos requisitos constantes das 

especificações DO Termo de Referência; 

6.1.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; 

6.1.5. Providenciar a estrutura do local onde será instalado o aparelho, sendo responsável ainda pela 

adequação da rede de energia e operador para o aparelho. 

 
6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.2.1. A CONTRATADA, durante todo o período de vigência contratual, deverá arcar com todas as 

despesas,diretas ou indiretas, tais como instalação, assistência técnica, reposição de peças e 

manutenção,transportes, hospedagem e estadia de pessoal se necessário for, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Fundação de Atenção a 

Saúde. 

6.2.2. A CONTRATADA deverá executar a manutenção necessária conforme descrita no item acima, 

no prazo de até cinco dias após ser notificada.  

6.2.3. Responsabilizar-se por danos causados ao aparelho até a entrega do mesmo. 

6.2.4. O presente objeto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte. 

6.2.5. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta locação. 

6.2.6. Verificada a não-conformidade do objeto, a contratada deverá promover as correções 

necessárias no prazo máximo de dez dias a contar da notificação sujeitando-se às penalidades 

neste contrato. 

6.2.7. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas. 

6.2.8. Arcar com despesas de frete, instalação do equipamento. 
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6.2.9. A contratante não pode substabelecer o presente contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

7.1. O atraso injustificado na entrega do equipamento, bem como o descumprimento de qualquer das 

cláusulas e obrigações contratuais sujeitará o contratado a multa de mora, no valor de dez por cento 

sobre o valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. 

7.2. A importância relativa à multa será descontada dos recebimentos a que a firma tiver direito competindo-

lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da Fundação de Atenção 

a Saúde, no prazo de 05(cinco) dias contados da data de recebimento da notificação; 

7.3. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou 

penais cabíveis ou de processo Administrativo; 

7.4. Da pena de multa caberá recursos interposto junto ao contratante, obedecendo ao prazo da notificação; 

7.5. A residência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa dará motivo à declaração de 

inidoneidade e impedimento de licitar com a Prefeitura pelo período de 02(dois) anos. 

 
8. CLAUSULA OITAVA - DOS CASOS DE RESCISÃO 

O Contratante poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:  

8.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais. 

8.2. Subcontratação total ou parcial do fornecimento. 

8.3. Dissolução da sociedade; 

8.4. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insovencia civil dos proprietários; 

8.5. Razões de interesse público, de alta relevância justificadas e homologadas pelo contratante; 

8.6. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da Legislação. 

 
9. CLAUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

9.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela contratada, ou por acordo, na forma 

da Lei; 

9.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei. 

 
10. CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do contratante. 

 
11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGENCIA:  

O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste contrato. 

 
12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO  

12.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Itabuna – BA., com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada 

que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.  

12.2. As partes declaram estar de pleno acordo com aas condições do contrato, firmando-o em 02(duas) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam. 

 

Itabuna, 13 de Março de 2020 
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Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - FASI 

Juvenal Maynart Cunha 

Contratante 

 

 

Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda EPP 

Marcio Roberto Guimaraes 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1___________________________ 

2____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


