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Processo: HMDCC 06012018
Contrato para aquisição de Equipamentos
para Cirurgia Urológica que entre si
celebram o Hospital Metropolitano Doutor
Cálio de Castro e a empresa Cienlabor
Indústria e Comércio Ltda.
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
O Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro inscrito sob o CNPJ: 22.012.90710001-03,
estabelecido na Rua Dona Luiza, 311, Bairro Milionários, Belo Horizonte, Minas Gerais,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora
Executiva Maria do Carmo, e a empresa CIENLABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., localizada na Rua Alameda Santos. N°415, conjunto 81 e 82, Bairro Paraíso! CEP
01.419-000, São Paulo/SI', CNPJ 02.814.28010002-88 neste ato denominado
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO para aquisição de equipamentos e
instrumentais, decorrente do Pregão Eletrônico HMDCC N ° 007/2018, Processo
Administrativo N° 06012018. em conformidade com o Regulamento de Compras e
Licitações; do HMDCC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos e instrumentais médicos, destinados aos procedimentos de
cirurgia urológica, para atender à demanda do 1 lospital Metropolitano Doutor alio de
Castro. conforme as especificações constantes neste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com inicio a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período conforme o Regulamento de Compras
e Licitação do I MDCC.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor total estimado para a contratação perfaz o montante de R$ 2.370,00 (dois mil
trezentos e setenta reais).
CLÁUSULA QUARTA INSTRUMENTAIS

DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E

Os equipamentos deveram ser entregues no Almoxarifado Geral do Hospital Metropolitano
Doutor Célio de Castro, localizado à Rua Dona 1 uiza, 311. Bairrp Milionários, Cep.
30.620.090. Belo Horizonte/MG.
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Os equipamentos deverão ser entregues, ao servidor responsável pelo Almoxarifado, para
recebimento provisório dos volumes entregues ao 1 IML)CC, no horário compreendido entre
08:00h às 17:00h, de segunda a sexta feira.
Após o recebimento, os volumes serão encaminhados a Engenharia Clínica do 11MIX'C,
para convocação do fornecedor e abertura das caixas, para conferência definitiva do material
entregue.
Após a conferência junto ao fornecedor a nota fiscal será encaminha para o processamento
de pagamento juntos aos setores responsáveis do }IMDCC.
O almoxarifado terá o prazo máximo de 48 horas para acionar a Engenharia clínica para o
recebimento dos volumes.
A Engenharia Clínica terá o prazo de 48 horas para notificar o fornecedor, solicitando a
presença para conferencia.
O fornecedor terá o prazo máximo de 48 horas para se apresentarjunto a Engenharia Clínica
para proceder a conferencia definitiva.
O fornecedor terá o prazo máximo de 48 horas para se apresentarjunto a Engenharia Clínica
para proceder a conferencia definitiva.
O fornecedor terá o prazo máximo de 72 horas para reparar a não conformidade.
A não substituição dos itens em que se tenha verificado irregularidade após o decurso do
prazo previsto no subitem 19.1.2. Acarretará a suspensão dos pagamentos, além da aplicação
das penalidades previstas no edital e no Contrato;
Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, a comissão/empregado reduzirá a
termo os fatos ocorridos e encaminhará à Coordenação de Compras para providências de
penalização.
O produto que estiver de acordo com as especificações, quantidades. marcas, preços e
prazos estabelecidos, será aprovado e recebido definitivamente mediante recibo aposto na
Nota Fiscal respectiva.
Em nenhuma hipótese será admitido o recebimento de objeto diverso do licitado ou com
qualquer diferença das exigências e propostas contidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E ZO DE ENTREGA
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Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital Metropolitano Doutor
Célio de Castro, localizado à Rua Dona Luiza, 311, Bairro Milionários, Cep. 30.620.090,
Belo Horizonte/MG. no horário de 09:00 às 17:00 horas, conforme local indicado na ordem
de fornecimento.
Durante a vigência do Contrato, o local de entrega para fornecimento poderá sofrer
modificações, a critério do HML)CC. Neste caso, o novo endereço para entrega constará na
Ordem de Fornecimento.
O prazo para entrega dos equipamentos e instrumentais será de 60 (sessenta) dias corridos,
contados do recebimento pela Contratada da Ordem de Fornecimento, exceto quando, a
critério do Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, for estabelecido prazo superior
na Ordem de Fornecimento.
A Contratada somente poderá entregar os produtos no horário e local estabelecido no
subitem 18.4 do Edital ou naquele constante da Ordem de Fornecimento, devendo respeitar
todas as condições impostas pela legislação para a comercialização dos produtos, além das
exigências e padrões definidos no Edital e neste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os documentos fiscais serão atestados pelo Setor solicitante/competente após o recebimento
definitivo dos equipamentos e instrumentais.
Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o nome comercial, a marca, o
quantitativo eiètivamente entregue e o código do item, número da ordem de fornecimento,
valor unitário e total, bem como o disposto, no item 18.3.1. do edital.
O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, por meio de depósito
bancário em conta corrente, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada
pelo setor responsável.
Sendo o pagamento realizado mediante depósito em conta corrente, a Contratada não deverá
fazer a emissão de boleto bancário, sob pena de arcar com todos os encargos financeiros em
caso de eventual restrição creditória realizada em nome do IIMDCC sob o referido titulo.
Havendo necessidade de providências complementares a serem realizadas por parte da
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas e não será devida atualização financeira.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Receber os equipamentos e instrumentais, disponibilizando local, da e horário;
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Verificar minuciosamente, a conformidade dos bens recebidos com as especificações
constantes deste Edital e da Especificação Técnica;
Efetuar o pagamento no prazo previsto;
Aplicar penalidades quando houver descumprimento das regras editalícias e do Contrato:
Gerenciar o Contrato, autorizando as compras e controlando os saldos das contratações:
Conduzir os procedimentos relativos ao acompanhamento de, mercado e às revisões de
preços e substituições de marcas;
Publicar no site do HMDCC as alterações de preços e marcas.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir o objeto desta licitação, de acordo com a proposta apresentada. observadas as
diretrizes deste Edital e do Contrato, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos
decorrentes da execução.
Ao emitir a nota fiscal a Contratada deverá seguir fielmente a descrição do produto
conforme descrição do Anexo 1 deste edital.
Acusar recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada por meio do endereço
eletrônico correspondente ao seu envio, ou outros instrumentos hábeis enviados pelo
contratante, assim como a notificação para a conferência definitiva dos equipamentos pela
Engenharia Clínica.
Manter atualizados os dados cadastrais, comunicando ao 1 IMDCC toda e qualquer alteração.
Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente, de acordo com as especificações constantes no
Anexo 1 do Edital e do Contrato. não se admitindo procrastinação cm ['unção de pedido de
revisão de preço ou substituição de marca.
Sempre praticar o(s) preço(s) e a(s) marca(s) vigente(s) publicado(s) no site do HMDCC.
Entregar itens nos horários e local estabelecido neste edital e no Contrato ou naquele
indicado na Ordem de Fornecimento.
Responsabilizar-se pelo transporte do(s) equipamento(s) e instrumental(is) de seu
estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento até o interior
do local de entrega, observando as regras para manutenção da sua qualidade.
Garantir a boa qualidade do(s) itens(s) fornecido(s), respondendo por qualquer deterioração,
substituindo sempre que for o caso.
A qualidade do(s) itens(s) entregue(s) deverá

er garantida pela Contratada mesmo após o

vencimento do Contrato.
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Substituir, após solicitação do Gestor, ou propor a substituição da(s) marca(s), desde que
haja autorização do HMDCC, mantendo no mínimo o(s) padrão(ões) fixado(s) neste edital e
no Contrato.
Substituir, reparar e corrigir, no prazo fixado de 2 (dois) dias úteis, o objeto

com avarias ou

defeitos, sem qualquer ônus para o Hospital.
Atender os pedidos de fornecimento, não se admitindo procrastinação em função de pedido
de revisão de preço ou substituição de marca.

Manter, durante toda a vigência do Contrato, as mesmas condições de habilitação,
especialmente as de regularidade fiscal e de qualificação dos itens exigidos na fase licitatória
e/ou assinatura do Contrato, inclusive as relativas ao INSS e ao FGTS, renovando as
certidões sempre que vencidas e apresentando-as ao setor competente do Gestor, quando
solicitadas.
Apresentarjunto com a nota fiscal as certidões de regularidade fiscal.
Apresentar, sempre que solicitado pelo HMDCC, comprovação de cumprimento das
obrigações tributárias e sociais, bem como outras legalmente exigidas.
Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais. previdenciários. securitários, tributários
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução
do fornecimento.
Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento registrado, tais como tributos,
fretes, embalagem e demais encargos.
Responder, integralmente, pelos danos causados ao HMDCC ou a terceiros, por sua culpa ou
dolo, decorrentes da execução do Contrato, não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o
mero fato da execução ser fiscalizada ou acompanhada por parte do HMDCC e dos
participantes.
Não utilizar em seu quadro de funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 70 . XXXIII.
da Constituição Federal.
Os produtos deverão ser entregues conforme as exigências deste edital e da Especificação
Técnica.
Responsabilizar-se pelas manutenções preventivas e calibrações periódicas, conforme
definido nos manuais dos Fabricantes, no período de garantia e a,' tência técnica;
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Definir cronograma de preventivas junto a Engenharia Clínica do 1 IMDCC, quando for o
caso:
Ficará a empresa contratada obrigada a treinar os servidores do Hospital Metropolitano Dr.
Célio de Castro, envolvidos no processo (equipe de enfermagem, equipe médica e
instrumentadores cirúrgicos). com no mínimo 3 treinamentos com 3 turnos (manhã, tarde e
noite).
O treinamento consistirá em uma pane teórica com detalhamento técnico dos materiais e de
uma parte prática, buscando sedimentar a correta utilização dos conhecimentos adquiridos,
bem como identificar os defeitos mais comuns e suas prováveis correções.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimpl43ncia
do licitante e/ou da Contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades:
Advertência.
Multas nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplcnte, excluída, quando
for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
b) multa indcnizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da
licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato;
e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de
Fornecimento em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirá-la(o):
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na hipótese
de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo
ou as obrigações assumidas:
e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação quando
houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas:
f) multa de 5% (cinco por cento) sobre çi yalor da parcela que eventualmente for
descumprida na hipótese de o infrator eiitrógar o objeto em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou
defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
g) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o
infrator der causa ao cancelamento do mesmo;
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h) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o
cancelamento do contrato e sua conduta implicar em gastos ao Hospital Metropolitano
Doutor Célio de Castro superiores aos registrado.

A penalidade de advertência será aplicada pela Coordenação de Compras e Licitação do
1 lospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, mediante comunicado:
a) Das áreas requisitantes nos casos referentes ao procedimento licitatório;
b) Do responsável pelo recebimento da mercadoria.

A penalidade de multa será aplicada pela Coordenação de Compras e Licitação do Hospital
Metropolitano Doutor Célio de Castro.
a) As multas poderão ser descontadas dos pagamentos imediatamente subsequentes
à sua aplicação.
As penalidades de suspensão temporária, impedimento de licitar e impedimento de contratar
serão aplicadas pela Diretoraria Executiva do Hospital Metropolitano Doutor Célio de
Castro.
a) No caso de aplicação das penalidades previstas no item anterior, será concedido
prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso.
A aplicação de penalidade deverá ser precedida do devido processo legal, da ampla defesa e
do contraditório, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis a empresa para defesa,
contados da data do recebimento da notificação.
As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução
do objeto licitado.
a) Na hipótese de cumulação a que se refere o item acima serão concedidos os prazos
para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução
total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse
público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE E REPACTUAÇÃO
Eventuais prorrogações do contrato não implicam. necessariamen . no reajuste dos valores
inicialmente contratados.
Rua Dona LuIza, 311
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Os preços contratados poderão ser reajustados mediante a formalização do pedido pela
CONTRATADA, observando a variação do IPCA-E/II3GE.
A periodicidade de reajuste não será inferior a um ano, contado inicialmente, da data limite
para apresentação da proposta ou do último reajuste.
Eventual repactuação deverá ser precedida de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica de alteração dos custos, por meio de apresentação
da planilha de custos e formação de preço.
Fica estabelecida como data-base da primeira repactuação o inicio da vigência do
instrumento coletivo de trabalho que estabelece o piso salarial do profissional que
desempenhará OS serviços objeto deste contrato. As repactuações subsequentes à
primeira, deverão observar o interregno mínimo de 01 (um) ano da data da última
repactuação.
As repactuações e os reajustamento de preços não interferem no direito das partes de . a
qualquer momento, mediante apresentação de documento devidamente fundamentado,
solicitar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESÕES
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões
que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme
previsto no Regulamento de Compras e Licitação do Hospital Metropolitano Doutor Célio
de Castro.
As alterações solicitadas deverão ser devidamente comprovadas para uns de readequação
contratual.
As alterações solicitadas serão analisadas pela área responsável e deverão, se for o caso, ser
prévia e expressamente aprovadas pelo Representante Legal do CONTRATANTE. com a
justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse do
hospital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO GESTÃO DO CONTRATO
A Fiscalização e a gestão do Contratoserá e ercida pelo Médico Urologista e o Engenheiro
clínico, ao qual competirá dirimir as dúvi s que surgirem no curso da execução. dando
ciência de tudo à CONTRATADA e com utoridade para exercer, como representante do
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CONTRA'IANTE, toda e qualquer ação de orientação geral e acompanhamento da execução
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RECISÃO CONTRATUAL
O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação
ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo. no entanto, ser rescindido a qualquer
tempo.
O presente contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla deresa. nas hipóteses da Contratada:

a) infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato;
b) entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se;
e) transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte;
d) recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste
contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo;
e) deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas,
tributárias e sociais;

O

ser declarada suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com o
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro;

g) subcontratar total ou parcialmente o objeto ajustado, associar-se com outrem ou
praticar fusão, cisão ou incorporação, salvo com expressa autorização do
Contratante.
h) demais hipóteses previstas na legislação.

A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do Hospital. nos casos enumerados no
subitem anterior;
b) amigável, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da licitação.
desde que haja conveniência para o Hospital;
c)judicial. nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAI
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A tolerância do Hospital Metropolitano Doutor Glio de Castro com qualquer atraso ou
inadirnplência por parte da Contratada, não importará de forma alguma em alteração ou
novação.
A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira.
Vincula-se ao presente contrato, a proposta da Contratada e a Especificação Técnica. Anexo
Ido edital.
Para contagem dos prazos estabelecidos no Edital; nos seus Anexos e neste contrato. excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Caso os prazos se iniciem ou terminem
em dia não útil, os mesmos serão prorrogados para o próximo dia útil.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente contrato no Site do Hospital Metropolitano Doutor
Célio de Castro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente
instrumento.
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato. em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo] Iorizonte,03de flItOSO

de

(7 Maria do Carmo
Diretora Fxecutiva - ll'ospital Metropolitano Doutor Célio de Castro

Cie&$or !ndka e Comércio Ltda.

V52.B" 4.280

Empresa Contratada
-

Cot'° tt6t.

Ai s - C0RI 51-82

Maria santO
CeíQ'utO
Marcela (.osenza Prado - OAB/ MG 89.694 ' Gerência Jurídica - Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
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APÊNDICE DO CONTRATO
ENTREGA:
12 MESES
ires

Qcd.

Unidade de

Preço
Unitário RS

I3NED

1.185.00

IMIN

02

Ilo César Marfins Araújo -iAai 469
ordenador de Compras e Licitações
. Hospital Metropofltaflo Doutor Cê'o % estro
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