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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Avenida Amazonas, nº 6.455, - Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP 30.510-000

 

Contrato GASOMETRIA

Processo nº 1250.01.0003128/2020-78

  

CONTRATO nº 012/2020                                                          CONTRATO COMPRAS 9251444

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro
Apoio Administrativo do Hospital de Campanha (CAA-HC) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a
empresa CMG DIAGNÓSTICA LTDA.

 

Contrato de serviço originário de Dispensa de Licitação nº 10/2020 (Processo de Compra nº 34/2020), tendo
como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de
Gasometria, incluindo o fornecimento de até 3 (três) equipamentos de gasometria com fornecimento
parcelado de reagentes, manutenções preventivas e corretivas, treinamento, interfaceamento e
assistência técnica especializada, para atender as necessidades do Hospital de Campanha de Minas
Gerais. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 13.979/ 2020, pela Lei
Estadual nº 13.994/01, pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual nº 113 de 12 de março de 2020 e
demais normas pertinentes, mediantes as seguintes cláusulas e condições:

 

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais / Centro de Apoio Administrativo de Minas Gerais (CAA-HC)

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 16.695.025/0001-97 Inscrição Estadual: Isento

Representante Legal: Wanderson Souza Figueiredo de Castro, Maj PM

Nº Polícia 124.713-9 e CPF nº 917.479.456-68

 

CONTRATADA: CMG DIAGNÓSTICA LTDA.

Endereço: Rua Adelino Teste Nº 251 Bairro: Olhos D’Água Cidade: Belo Horizonte/MG

Cep: 30.390-070

Telefax: (31) 3411-2484 E-mail: anatereza@conceitodiagnostica.com.br

mailto:anatereza@conceitodiagnostica.co
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CNPJ: 04.615.966/0001-94

Representante Legal: Antônio Marcos de Souza Rodrigues

CPF: 477.019.516-87

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames de
Gasometria, incluindo o fornecimento de até 3 (três) equipamentos de gasometria com fornecimento
parcelado de reagentes, manutenções preventivas e corretivas, treinamento, interfaceamento e assistência
técnica especializada.

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO

O preço global do presente contrato será de R$ 108.003,97 (Cento e oito mil, três reais e noventa e sete
centavos), no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da contratada, sendo os
seguintes preços unitários por item:

3.1. Caberá à CONTRATADA fornecer o quantitativo de reagentes e seringas suficientes para atender a
demanda da CONTRATANTE, conforme Ordem de Serviço, Nota de Empenho ou documento equivalente,
segundo as seguintes estimativas:

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente
com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

 

CODIGO SIAD
DESCRIÇÃO

DO
MATERIAL

QUANT.
TRIMESTRAL

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL

VALOR TOTAL

3321169001
Auto-Trol Plus B
Nível 1 _ Omni

S6/S4
6,75 955,51 2.866,54

3332117700
Auto-Trol Plus B
Nível 2 _ Omni

S6/S4
6,75 1.086,51 3.259,54

3321185001
Auto-Trol Plus B
Nível 3 _ Omni

S6/S4
6,75 867,39 2.602,18

3260917184 S1 Solução
Rinse Omni S 10,08 1.065,69 3.197,06

3260925184 S2 Fluid Pack 11,35 4.392,36 13.177,07
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Omni S

3260933184 S3 Fluid Pack A
Omni S 14,60 3.680,83 11.042,50

3111644180 Sensor de Calcio
(Ca++) - OMNI 3,00 571,78 1.715,33

3111571180
Sensor de

Cloreto (Cl-) -
OMNI

3,00 415,29 1.245,88

3111628180
Sensor de

Potassio (K+) -
OMN

3,00 571,78 1.715,33

3111598180 Sensor de Sodio
( Na+) - OMN 3,00 808,90 2.426,71

3260887184 Sensor Glicose
Lactato 3,00 208,92 626,75

3111679180 Sensor pCO2 –
OMNI 3,00 2.782,34 8.347,03

3111717180 Sensor pH –
OMNI 3,00 1.647,17 4.941,51

3111695180 Sensor pO2 –
OMN 3,00 1.998,43 5.995,29

3112071180
Sensor Ref RCon

OMNI
(Glicose/Lactato)

3,00 559,53 1.678,58

3111873180
Sensor

Referencia -
OMN

3,00 955,59 2.866,76

3260909184 Sensor Contact
Sco 3,00 361,06 1.083,18

3112012180 Clot Catcher -
OMN

61,20 1.895,67 5.687,01
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11030 Papel 110 x 30 90,00 210,00 630,00

TOTAL GERAL
(TRIMESTRAL)

SERV.
- - Custo total em

reagentes 75.104,24

                                                                                                                                         VALOR TOTAL  DO
CONTRATO                                                                                 R$ 36.001,32

                                                                                                                                        VALOR MENSAL DO
CONTRATO                                                                              R$ 108.003,97

 

3.2. O quantitativo foi estimado considerando um consumo mensal de 5.100 (cinco mil e cem) testes
mensais, para a totalidade de 768 leitos em funcionamento.

3.3. Reduções ou incrementos poderão ocorrer conforme o número de pacientes/atendimentos realizados
pelo estabelecimento durante a vigência do contrato.

 

Cláusula Quarta – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as especificações do objeto.

 

Cláusula Quinta– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s) definida a seguir
ou daquelas que vierem a substituí-las:

- 1251.10.302.026.1078.0001.339039.19.10.1.0 ou 1251.10.302.026.1078.0001.339039.19.95.1.0.

- 1251.10.302.026.1078.0001.339030.13.10.1.0 ou 1251.10.302.026.1078.0001.339030.13.95.1.0.

 

Cláusula Sexta – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Administrativo
(CAA-HC) através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário
em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data
do recebimento definitivo dos serviços e aceite pela CPARM, a crédito do beneficiário em instituição
financeira credenciada pelo Estado, em agência e conta bancária indicada pela contratada em sua proposta e
na Nota Fiscal, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo com o art. 1º do Decreto
Estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999., pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

§ 1º Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação dos serviços o prazo de pagamento será interrompido e
reiniciado após a correção pela contratada.

§ 2º Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado
acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a
variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
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§ 3º Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada, o decurso de
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

§ 4º Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do objeto, a
respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto.
Juntamente a todos os comprovantes de quitação dos encargos previstos na legislação trabalhista,
previdenciária e securitária, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona e suspensão do
pagamento.

§ 5º Indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:
o número do empenho, o número do processo, o número do item entregue, a quantidade correspondente a
cada lote, o prazo de validade e o prazo de garantia do produto.

§ 6º A Administração receberá o DANFE com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo
“visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. O pagamento da Nota Fiscal
fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

§ 7º As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.

§ 8º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

§ 9º Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão
fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e- mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.brHYPERLINK
"mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br".

 

Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES

I. DA CONTRATADA

I.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto.

I.2. A Contratada deverá efetuar a execução do objeto conforme especificações constantes no Termo de
Referência e Termo de Contrato.

I.3. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências
constantes neste documento.

I.4. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

I.5. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

I.6. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se
verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas.

I.7. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer
serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste
documento.

mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
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I.8. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo transporte,
acondicionamento, e descarregamento dos materiais

I.9. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigore
na forma exigida neste termo de referência.

I.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do objeto deste Termo de Referência.

I.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos
no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem mesmo poderá onerar o objeto deste
Termo de Referência.

I.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

I.13. A Contratada deverá indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o
caso, informando número de telefone, e-mail e endereço físico;

I.14. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

I.15. Cumprir rigorosamente todas as exigências, determinações e especificações deste Termo de Referência,
independente de em qual item ou anexo estejam dispostas, bem como atender a todas as legislações vigentes
que tenham correlação com o objeto contratado e demais elementos que integram o instrumento de
contratação;

I.16. Submeter à apreciação da Contratante, antes de expirado o prazo previsto para entrega do objeto
contratado, solicitação de prorrogação, se assim entender necessário, quando da ocorrência de quaisquer das
situações contempladas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fundamentando e comprovando a hipótese legal
aplicável;

I.17. Informar, no corpo da nota fiscal (ou documento equivalente), seus dados bancários, a fim de
possibilitar à Contratante a realização dos depósitos pertinentes;

I.18. Manter o sigilo sobre todos os dados, informações e documentos fornecidos pelo Hospital de
Campanha ou obtidos em razão da execução contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos
mesmos, durante a vigência do contrato decorrente deste termo de referência e mesmo após o seu término;

I.19. Comunicar à Contratante quaisquer operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e
incorporação, as quais, quando caracterizarem a frustração das regras disciplinadoras da contratação, poderão
ensejar a rescisão contratual;

I.20. A CONTRATADA deverá levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis,
bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a
ocorrer.

I.21. Todas as peças e componentes que estiverem avariados, desgastados acima do nível de tolerância ou
comprometendo o bom desempenho dos equipamentos deverão ser substituídas.

I.22. A responsabilidade pela correta operação e compatibilidade na troca de peças e componentes, e o
retorno à normalidade operacional do equipamento é da CONTRATADA.

I.23. A Contratada deverá fornecer os objetos contratados completos, incluindo equipamento, reagentes,
controles, calibradores, acessórios, soluções e qualquer outro consumível aplicável e necessário para o pleno
funcionamento do sistema, sem custo adicional a Contratante.
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I.24. Os Equipamentos Locados que estejam fora das especificações ou considerados inadequados ficarão
sujeitos à reparação ou substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 3 (três) dias, sem qualquer ônus
para o Contratante. Tal prazo indicado pela unidade solicitante deverá ser rigorosamente observado,
sujeitando a CONTRATADA às cominações previstas neste contrato.

I.25. A contratada NÃO poderá transferir a terceiros o objeto contratado de que trata o presente contrato, sob
pena de rescisão contratual.

I.26. A Contratada deverá fornecer os objetos contratados completos, incluindo equipamento, reagentes,
controles, calibradores, acessórios, soluções e qualquer outro consumível aplicável e necessário para o pleno
funcionamento do sistema, sem custo adicional a Contratante.

I.27. Fica obrigada a contratada, fornecer treinamento para todos os funcionários envolvidos na parte técnica
do Hospital de Campanha indicados pela CONTRATANTE, o qual será agendado com o gestor do contrato,
no prazo máximo de 3 dias, após a instalação do equipamento.

I.28. A Contratada deverá fornecer os manuais de operação do equipamento, em português, e prospectos com
a descrição do equipamento contendo informações técnicas para o Hospital de Campanha.

I.29. No decorrer do contrato, novas capacitações poderão ser solicitadas, de acordo com a necessidade da
contratante, sem ônus para a CONTRATANTE.

I.30. Caberá a Contratada instalar, junto com o equipamento a ser locado, o Nobreak e estabilizador
necessários à sua utilização, sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

I.31. Os chamados técnicos para manutenções serão feitos por e-mail e/ ou contato telefônico. A
CONTRATADA deverá informar os dados para contato.

I.32. A empresa Contratada deverá oferecer assistência técnica contínua, com substituição de peças, quando
necessário, sem custo adicional a Contratante.

I.33. A Contratada deverá manter o equipamento sempre atualizado.

I.34. A Contratada deverá prestar manutenção preventiva e corretiva do equipamento durante toda a vigência
do contrato, repeitando os prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

I.35. As manutenções preventivas deverão contemplar a reposição das peças de desgaste natural pelo uso.

I.36. Todos os custos de atendimento e das visitas dos Representantes Técnicos, incluindo ferramentas,
despesas de viagem, hospedagem, alimentação, fretes, impostos, taxas e diárias, bem como as obrigações
fiscais e trabalhistas relacionadas aos seus funcionários, são de responsabilidade da Contratada e demais
obrigações específicas constantes do Termo de referência desta Dispensa.

 

II. DA CONTRATANTE

II.1. Declarar sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes
do contrato;

II.2.. Indicar preposto para representá-la na execução do contrato;

II.3. Ter conhecimento de que o pagamento mensal pela contratante ocorrerá após a comprovação do
pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS pela contratada relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços
contratados;

II.4. Ter conhecimento da possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a
aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS;
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II.5. Prestar garantia, inclusive para pagamento de obrigações de natureza trabalhista, previdenciária e para
com o FGTS, em valor correspondente a cinco por cento do valor do contrato, com prazo de validade de até
noventa dias, contado da data de encerramento do contrato;

II.6. Apresentar à contratante os comprovantes do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que participarem da execução dos serviços
contratados.

II.7. Fornecer os uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários à prestação de serviço.

II.8. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas no term de referência e seus anexos:

II.9. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento
do objeto deste Termo de Referência;

II.10. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo coma especificação e da
proposta de preços da CONTRATADA;

II.11. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos itens
solicitados.

II.12. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados;

II.13. Solicitar reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções;

II.14. Conceder prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a notificação, para a CONTRATADA regularizar as
falhas observadas;

II.15. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

II.16. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares;

II.17. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos
documentos pertinentes;

II.18. Disponibilizar local adequado para a entrega dos produtos e a realização do serviço.

II.19. O aceite ou aprovação dos serviços, objeto deste Termo, pelo CONTRATANTE, não exclui a
responsabilidade civil nem ética-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos
equipamentos ou disparidade com as especificações estabelecidas neste contrato, verificadas posteriormente,
garantindo-se à Administração Pública as faculdades previstas no art. 17, da Lei 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor, e demais obrigações específicas constantes do Termo de referência desta Dispensa.

 

Cláusula Oitava – DO LOCAL, DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DO
RECEBIMENTO

Os serviços serão executados nas dependências do Hospital de Campanha do Governo do Estado de Minas
Gerais, instalado no Expominas, situado à Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte/MG. O prazo só
se iniciará após o recebimento da nota de empenho ou autorização de fornecimento.

I- O recebimento do objeto do presente Termo de Referência o será atestado pelos fiscais do contrato que
adotarão os seguintes procedimentos:

a) Recebimento provisório: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e do presente
Termo de Referência e da proposta respectiva, a CONTRATANTE receberá o OBJETO para verificação de
especificações, quantidade, validade, prazos, preços e outros dados pertinentes à prestação do serviço.
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Encontrando irregularidade, fixará prazos para correção pela CONTRATADA, ou, aprovando, receberá
provisoriamente os serviços, mediante recibo;

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos termos contrato
administrativo, será efetivado o recebimento definitivo, mediante expedição de termo circunstanciado e
recibo aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas em vigor.

II- Caso fique constatada a irregularidade na entrega, a CONTRATADA, após comunicação do fiscal, deverá
saná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos.

III- Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o fiscal reduzirá a termo os fatos ocorridos
e encaminhará ao Ordenador de Despesa para aplicação de penalidades.

IV- Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento serão
suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a aplicação das sanções estabelecidas na Lei
e no Edital.

V- O recebimento definitivo está condicionado a conferência detalhada de toda a documentação relativa aos
encargos sociais, direitos e contribuições com a seguridade social dos funcionários alocados pela
CONTRATADA, para execução dos serviços aqui ajustados. O objetivo é garantir o cumprimento das
normas trabalhistas previstas nas Consolidações das Leis Trabalhistas e Convenção Coletiva de Trabalho de
cada categoria.

VI- O não cumprimento do serviço, no que se refere à entrega dos serviços em desconformidade com as
especificações constantes da Dispensa da Licitação e seus anexos, obriga o fornecedor a providenciar sob
suas expensas a substituição/reparação dos produtos no prazo estipulado pela administração.

VII- Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a CPARM reduzirá a termo os fatos ocorridos e
encaminhará à contratante para aplicação de penalidades.

 

Cláusula Nona – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na execução
do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual no
45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, a saber, além da previsão do
art. 12, da Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08, a saber:

I. ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias
medidas de correção;

II. MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes percentuais:

III. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço realizado
com atraso;

IV. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias.

V. MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento)
sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

VI. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da Lei Estadual
no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08.

VII. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
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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 de sua ação ou
omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§1º. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

§2º.A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no §
4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

§3º.O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão Documento de
Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP), com
oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

§4º.O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

§5º. Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da
COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não
efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

§6º. O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

§7º. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou
caso fortuito.

§8º. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto,
atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados
que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

§9º. A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso
na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que
fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

§10º. A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da
sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual
no 45.902/12.

 

Cláusula Décima – DA GARANTIA

I. A CONTRATADA deverá garantir qualidade, precisão e tempestividade dos serviços para a perfeita
execução do contrato.

II. A CONTRATADA através de seus técnicos, deverá manter os equipamentos em condições normais de
funcionamento, executando todos os serviços de manutenção corretiva necessários a permitir a operação
contínua e ininterrupta, sem alterar as características técnicas dos mesmos.

III. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia convencional.

IV. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de (30 dias - serviços não-
duráveis); (90 dias - serviços duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra
garantia complementar fornecida pela contratada/fabricante em sua proposta comercial.

 

Cláusula Décima Primeira –DA RESCISÃO
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Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,
combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da contratada, a contratante está
autorizada a reter os créditos a que tem direito a CONTRATADA, até o limite do valor de seu crédito para
cobrir os prejuízos comprovados.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhecer os direitos da Administração Pública em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n.º 8666/93.

Parágrafo Terceiro: As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de
propriedade da outra parte, acaso estiver em seu poder.

Parágrafo Quarto: No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.

 

Cláusula Décima Segunda – DAS VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA:

 

a. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

 

Cláusula Décima Segunda – DA VIGÊNCIA

O prazo da contratação dos serviços será de 3 (três) meses em caráter contínuo, podendo ser prorrogado por
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública provocada pela COVID-19, na forma do art. 4-H da Lei Federal nº 13.979, de
20 de fevereiro de 2020, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo, enumerados de forma simultânea, e
autorizado formalmente pela autoridade competente e o objeto tenha sido executado regularmente;

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de execução do objeto tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório e justificativa com motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
execução do objeto e comprovado:

1. Prestação regular dos serviços;

2. Não aplicação de punições de natureza pecuniária por três vezes ou mais, exceto quanto a penalidades
aplicadas por atraso na entrega da garantia;

3. Manutenção do interesse pelo CAA-HC na realização do serviço;

c) Concordância expressa da contratada pela prorrogação.

d) Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração.
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Cláusula Décima Terceira– DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato será exercida por servidor ou comissão de
servidores designado pela CONTRATANTE ou comunicado formalmente pela Administração, ao qual
competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em conformidade com o previsto neste Termo de
Referência e seus anexos, que farão parte do respectivo contrato.

I - Caberá aos setores que utilizam diretamente os gases na pessoa da Chefia do setor a fiscalização do
contrato, devendo certificar da correta utilização e manuseio, solicitar o abastecimento com a antecedência
necessária, bem como comunicar qualquer ato que importe em violação aos termos fixados no presente
Termo de Referência.

II- Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador, chefe da seção de Manutenção Predial do hospital Campanha do Estado de Minas Gerais,
dará ciência ao Ordenador de Despesas do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências
exigidas da contratada para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da
inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva
responsabilidade da contratada.

III- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada por
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas
imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei
civil.

IV- O contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratado, caso os
mesmos afastem-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da contratada.

 

Parágrafo único: A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme o disposto no art. 4º-I da Lei Federal 13.979/2020.

 

Cláusula Décima Quarta– DO REAJUSTAMENTO

O contrato poderá ser reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o interregno mínimo de 12
meses, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III,
da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - RESOLUTIVA

 

Fica desde já estabelecido entre as partes que o presente instrumento poderá ter sua vigência encerrada, a
exclusivo critério da CONTRATANTE, caso a Administração Pública venha firmar contrato de gestão com
organização social para operação dos Hospitais de Campanha (unidade Expominas/unidade Mater dei
Betim).

 

Cláusula Décima Sexta - ALTERAÇÃO

O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem como
acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do Artigo 4º-I, da Lei nº 13.979/2020.
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Cláusula Décima Sétima – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma
alguma, em alteração contratual.

II- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 8666/93, no termo de referência, na Lei
13.979/2020, do Decreto Estadual 113/2020, bem como com base nos demais regulamentos e normas administrativas

nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

 

Cláusula Décima Oitava– DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas Gerais, correrá a
expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

 

Cláusula Décima Nona –- DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, juntamente as
testemunhas que também o assinam.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Marcos de Souza Rodrigues, Usuário Externo,
em 30/06/2020, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanderson S Figueiredo de Castro, Major PM, em
30/06/2020, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16171270
e o código CRC 81EE4A92.

Referência: Processo nº 1250.01.0003128/2020-78 SEI nº 16171270
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