CONTRATO Nº071/2018

O MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA, Estado de Minas Gerais, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.935.396/0001-61, com sede na Rua Professor Francisco Manoel
do Nascimento nº 15, nesta cidade, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal, o Sr. Edmar Cassalho Moreira Dias,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.997.656-78 e
do RG MG 115.148-83 SSP/MG, residente e domiciliado na Praça da
Mantiqueira, nº 120, Vila da Mantiqueira, nesta cidade, a seguir
denominado Contratante; e a Empresa PILARMED EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJ nº 20.421.441/0001-74, estabelecida na Rua
Alvares Maciel, 362 – Sala 804 – Bairro Santa Efigenia – Belo
Horizonte/MG CEP 30.150-250, a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sócio Carlos Bruno Araújo Silva,
Brasileiro, Solteiro, portador do CPF nº 081.306.036-24, RG nº MG12557189 SSP/MG, resolvem firmar o presente contrato para o
Fornecimento dos produtos como especificado no seu objeto, em
conformidade com o Processo Licitatório n.º 297/2017, na
modalidade Pregão Presencial nº 160/2017, do tipo Menor Preço
por Item, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal
nº 174 e demais disposições legais, cada qual naquilo que couber, e
mediante as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO
I – Constitui objeto do presente instrumento, a Aquisição de Equipamentos de Fisioterapia de forma
parcelada, para as secretarias solicitantes conforme discriminação constante no “Anexo I” do Edital que
deste instrumento faz parte integrante.

DAS CONDIÇÕES GERAIS
II – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela Contratada,
sem autorização do Contratante por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
III – A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada não
importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o Contratante exercer seus
direitos a qualquer tempo.
IV - O Contratante reserva-se o direito de não receber os produtos fornecidos, em sua totalidade ou em
qualquer de seus itens em específico, em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-lo;
reservando-se a Contratante a se valer dos termos do art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
V – Notificar a Contratada, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na execução do
presente contrato.
a- Entregar exclusivamente o produto licitado, não podendo fazer alterações, podendo incorrer nos
crimes previstos na lei de licitações.
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VI – Fornecer a relação dos servidores que poderão proceder à retirada dos produtos, quando a entrega dos
produtos for ajustada de forma parcelada, mediante apresentação de documento hábil.
VII – Promover a fiscalização e o controle na execução do presente contrato.
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
VIII – Fornecimento dos Produtos, conforme cláusula “I” mediante estrita observância dos termos e
condições discriminados neste contrato e no “Anexo I” do Edital que deste instrumento faz parte integrante.
a- Fornecer exclusivamente os produtos licitados sob pena de incorrer nos crimes previstos na lei de
licitações.
b- Cumprir as demais obrigações do anexo I do edital.
IX – Empreender a sua atividade profissional com diligência, probidade e zelo máximo.
X – Fornecer, juntamente com a entrega dos produtos, toda documentação fiscal pertinente.
XI – Responsabilizar-se por todos os ônus relativos à realização da entrega dos produtos a si adjudicados.
XII – Manter, até o cabal cumprimento deste instrumento contratual, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, devendo
comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do objeto em
questão.
XIII – Repassar ao Contratante os abatimentos de preço que eventualmente praticar, em decorrência de
promoções e/ou qualquer outro meio destinado a selecionar e angariar clientes.
XIV – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Contratante quanto à execução do
presente contratado.
XV – Indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) preposto para
representar a Contratada junto ao Contratante, solucionando todos os assuntos relativos à execução do
mesmo.
XVI – O Objeto deste contrato deverá ser fornecido na UBS, ficando a cargo da contratada todas as despesas
decorrentes de fornecimento, frete, manuseio e demais condições para seu efetivo fornecimento no prazo
de até 30 dias após O F.
XVII – Os objetos da presente licitação serão recebidos, em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº
8.666/93, mediante recibo:
a)
Provisoriamente, imediatamente depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade com a especificação;
Definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório para produtos de consumo e em até
15 (quinze) dias úteis para produtos permanentes, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e
consequente aceitação.
XVIII - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o objeto foi entregue em desacordo com as
especificações e demais exigências do instrumento convocatório, com defeito, ou incompleto, após a
notificação ao contratado, será suspenso o pagamento até que seja sanada a situação, no prazo determinado
pela Contratante; incorrendo a mesma nas aplicações das sanções cabíveis, podendo, ainda, se determinar à
rescisão do contrato.
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XIX – A Contratada obriga-se a arcar com o ônus por eventuais danos ocorridos nos produtos, bem como a
proceder à substituição dos mesmos, em caso de defeitos, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, às
suas expensas, conforme disposto nos arts. 69 e 70 da Lei 8.666/93.
XX – Os produtos fornecidos deverão possuir garantia do fabricante, respondendo a Contratada,
subsidiariamente, pelo produto.
XXI – A Contratante reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com as especificações
constantes deste instrumento convocatório e que não estejam em perfeitas condições de funcionamento,
podendo rescindir o contrato e aplicar as penalidades e sanções cabíveis.
XXII – Os produtos fornecidos deverão estar de acordo com as normas de especificações e de controle
editadas pelos órgãos oficiais, sob pena de recusa do recebimento do produto, independentemente das
sanções legalmente previstas para o caso.
XXIII – Remeter ao Contratante, quando solicitado, relatórios operacionais discriminando a entrega dos
produtos contratados, comprovando as datas de suas realizações e relação dos servidores que fizeram a
retirada dos mesmos.
XXIV - Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao Objeto da Licitação a si adjudicado, inclusive fretes e
Seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
XXV - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXVI - Entregar exclusivamente os produtos contratados, sob pena de incorrer nos crimes da Lei de
Licitações.
XXVII - Cumprir com todas as obrigações, incluindo as obrigações acessórias.
XXVIII - Cumprir rigorosamente os prazos de entrega dos produtos.
XXIX - Informar qualquer ocorrência durante a entrega dos produtos, inclusive possíveis atrasos.
XXX - Entregar os produtos apenas mediante a emissão de ordem de fornecimento.
XXXI - Informar e-mail para o envio das ordens de fornecimento.
XXXII - Informar qualquer alteração de endereços ou outros meios de contato com a empresa.
DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO
1- Obrigações de Fornecimento
Os produtos deverão ser entregues na UBS, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Os produtos deverão ser entregues sempre que possível em caixas, de forma adequada que não venha
comprometer o produto, no prazo de 30 dias após a emissão da ordem de fornecimento, com as respectivas
ordens de fornecimento.
Todos os produtos deverão possuir garantia prazo de garantia mínimo de 06 (seis) meses, ressalvados os
casos em que o prazo de garantia emitido pelo fornecedor for inferior, e em caso de ser entregue produto
vencido ou próximo do fim de seu prazo de validade ser substituído no prazo de 05 dias, sob pena de multa
de atraso na entrega da mercadoria.
As ordens de fornecimento parciais deverão ser entregues em sua totalidade, caso a empresa entregue a
ordem de fornecimento parcial faltando produtos, o recebedor poderá devolver todos os produtos ante a
não totalidade da ordem de fornecimento parcial ou receber os produtos, porém, só atestando o pagamento
quando os produtos faltantes forem entregues.
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2- Fiscalização
A solicitação, conferência, acompanhamento, fiscalização e o recebimento dos produtos, objeto deste
contrato, serão realizados pelas Secretarias Municipais e Setores da Administração, observados os artigos 73
a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
Fica responsável pela gestão e fiscalização do contrato a servidora designada:
A ocupante do Cargo de Gestora da Saúde, no momento sendo preenchido pela servidora Vanessa Tiemi
Kasaya, Matrícula 5649.
É responsabilidade da servidora acima designada comunicar ao setor de compras e licitações qualquer
descumprimento de cláusula contratual ou padrão de qualidade, sob pena de incorrer as responsabilidades
pertinentes.
Em caso de alteração de servidor acima designado, o novo ocupante do cargo passará a gerir o contrato.
DO PREÇO
XXV – O valor global contratado pelo Fornecimento dos Produtos discriminados no presente instrumento é
de R$ 25.407,00 (Vinte e cinco mil e quatrocentos e sete reais), o qual, não sofrerá ajustes de qualquer
espécie e a qualquer título que seja ressalvada a hipótese da cláusula “XIII” do presente contrato e do item
“f” da cláusula XVI do Edital.
OBJETO
Item

1.

2.

Descrição
CARRINHO MESA AUXILIAR
Mesa Carrinho Auxiliar desenvolvida em
madeira, possui 3 prateleiras e ideal para apoio
de equipamentos e materiais utilizados por
profissionais da área da saude e estetica.
INDICACOES:
- Apoio para aparelhos de eletroterapia;
- Apoio para cosmteicos e demais acessorios;
- Auxilia no apoio de materiais em geral.
DADOS TECNICOS:
Modelo: 03 prateleiras em Z
Material: Madeira MDF
Dimensoes: 47,0 cm x 38,1 cm x 106,0 cm
Peso: 12 Kg
Garantia: 03 meses
ESCADA AUXILIAR METAL 2DEGRAUS
Escada Auxiliar com dois degraus possui piso
antiderrapante e e ideal para uso em clinicas e
hospitais, ajudando pacientes a subirem em
macas ou realizar outros procedimentos
quando necessario.
ACOES E BENEFICIOS:
- Degraus antiderrapantes, evitando possiveis

Quant

Unid.

Marca

R$ Unit

R$Total

3

Und

ZILMOVEIS

495,00

1.485,00

1

Und

MINAS
INDUSTRIA

80,00

80,00
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3.

4.

acidentes;
- Pes com ponteiras emborrachadas que não
permitem deslizamento da escada;
- Versatilidade, podendo ser utilizada como
auxilio para diferentes tipos de atividades.
INDICACOES:
- Indicado para o uso em clinicas, SPAs,
hospitais e demais locais que seja necessario
acesso a locais mais altos.
DADOS TECNICOS:
Modelo: Escada 2 degraus;
Material: Metal.
MACA FIXA C/CABECEIRA REGULAVE
A maca fixa de ferro projetada com armação
em tubos de aco redondos com pintura epoxi,
cabeceira regulavel (tres posicoes), leito em
madeira estofada com espuma de 3cm de
altura revestida por courvim impermeavel.
Une resistencia e seguranca, sendo muito usada
pela facilidade higienizacao e pela praticidade
no uso.
Acoes e beneficios:
- Design clean e economico em espaco
- Material de qualidade o que aumenta sua
durabilidade
- Cabeceira Regulavel (3 posicoes)
- Montagem facil e rapida
INDICACOES:
- PrOprio para exames
- Profissionais da saude e clinicas de estetica
- Posicionamento para demais terapias
- Todos os tipos de massagem
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Modelo: Maca Fixa;
- Material: Aco;
- Capacidade Suportada: 90Kg;
- Dimensoes: 65x 190x80/20cm (LxCx A
max./min.);
- Peso: 19Kg;
- Garantia: 12 meses.
TRAVESSEIRO REVESTIDO COURVIM
Travesseiro de Espuma Revestido de courvim
Indicacoes
-Indicado para conforto do paciente durante os
procedimentos,
em
hospitais,
clinicas,
consultorios, entre outros;
Diferenciais e beneficios
-Estrutura ergonomica com espuma em flocos
de alta qualidade: garante maior conforto para
os pacientes;

5

1

Und

M.
INDUSTRIA

460,00

460,00

8

Und

SO
ESPUMAS

30,00

240,00
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-Revestimento em courvin nutico sintetico:
evita a proliferacao de fungos e bacterias,
facilita a limpeza e possui espessura adequada
para atendimento profissional;
-Disponivel em varias cores: permite que o
profissional personalize sua clinica de acordo
com a cor dos outros acessorios e moveis;
Detalhes do produto
O Travesseiro Clinico de Espuma e revestido
com courvin. Ideal para o descanso de
pacientes em clinicas e hospitais e para praticas
de osteopatia e quiropraxia. Oferece conforto
ao paciente e possui otima durabilidade.
Caracteristicas
-Marca: Arktus
-Modelo: EM ESPUMA
-Garantia: 12 Meses: courvin e espuma;
Estrutura ergonomica;
-Tamanho: grande;
-Altura: 0,16 m;
-Comprimento: 0,53 m;
-Largura: 0,33 m;
-Peso maximo suportado: 135 kg;
-Composicao:
-Espuma em flocos de alta qualidade;
-Revestido com courvin;
-Cores disponiveis:
-Azul claro;
-Azul escuro;
-Branco;
-Preto;
-Verde;
Dimensoes e pesos aproximados
-Produto:
Dimenses: 53.0 cm x 33.0 cm x
16.0 cm (C x L x A)
Peso: 0.15 kg
-Embalagem:
Dimensões: 60.0 cm x 44.0 cm x 15.0 cm (C x L x
A) Peso: 0.684 kg
FAIXA ELASTICA AMARELO SUAVE
Faixa elstica tipo thera band.
Com intensidades diferentes para trabalhar o
corpo inteiro a Faixa possibilita realizar
movimentos simples e amplos, mas que exigem
equilibrio e bastante forca, trabalhando pra
valer os musculos das pernas, bracos, gluteos,
abdomen e lombar. E tambem utilizado para
auxiliar os pacientes e atletas a se recuperar de
lesões e melhorarem a capacidade funcional e

6

6

Und

CANDO
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20,00

120,00

6.

aprimorar o desempenho atletico. Um produto
de otimo custo beneficio, e excelente qualidade
alem de tudo e muito facil de usar e pratico
para levar a qualquer lugar.
COR E INTENSIDADE:
Amarelo - Suave
ACOES E BENEFICIOS:
- Versatil: utilizadas para diversas aplicacoes,
auxiliando no aumento da forca e equilibrio
corporais - Varias aplicabilidades: possibilita
aumentar a efetividade dos exercícios em
diferentes treinos e auxiliar na reabilitacao;
INDICACOES:
- Fortalecimento
- Alongamento
- Flexibilidade
- Condicionamento e resistencia fisica
- Reabilitacao
DADOS TECNICOS:
Dimensoes: (Comprimento - 45cm) - (Largura
14cm) Peso: 0,3g
Composicao - Latex - Borracha Natural
FAIXA ELASTICA VERMELHO MEDIO
Faixa elstica tipo thera band.
Com intensidades diferentes para trabalhar o
corpo inteiro a Faixa possibilita realizar
movimentos simples e amplos, mas que exigem
equilibrio e bastante forca, trabalhando pra
valer os musculos das pernas, bracos, gluteos,
abdomen e lombar. E tambem utilizado para
auxiliar os pacientes e atletas a se recuperar de
lesões e melhorarem a capacidade funcional e
aprimorar o desempenho atletico. Um produto
de otimo custo beneficio, e excelente qualidade
alem de tudo e muito facil de usar e pratico
para levar a qualquer lugar.
COR E INTENSIDADE:
Vermelho - Medio
ACOES E BENEFICIOS:
- Versatil: utilizadas para diversas aplicacoes,
auxiliando no aumento da forca e equilibrio
corporais
- Varias aplicabilidades: possibilita aumentar a
efetividade dos exercícios em diferentes treinos
e auxiliar na reabilitacao;
INDICACOES:
- Fortalecimento
- Alongamento
- Flexibilidade
- Condicionamento e resistencia fisica

7

6

Und

CANDO
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21,00

126,00

7.

8.

10.

- Reabilitacao
DADOS TECNICOS:
Dimensoes: (Comprimento - 45cm) - (Largura
14cm) Peso: 0,3g
Composicao - Latex - Borracha Natural
TORNOZELEIRA-CANELEIRA 01 KG
Com fechamento em velcro.
A tornozeleira e pratica e essencial aos
treinamentos para definicao muscular. Oferece
otimos resultados ao trabalhar os musculos das
pernas e abdominais. Permite Permite realizar
diversos exercícios que ajudam a atingir o corpo
ideal com muita praticidade. Bastam alguns
minutos diários para que as mudancas
aparecam. Seu acabamento perfeito e o
fechamento em velcro facilita o ajuste. E
resistente ao atrito e muito conforatavel para
ser usada diariamente.
INDICACOES:
- Ideal para ser utilizada em casa e em
academias, para a pratica de exercícios
localizados.
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Produto:
Dimenses: 45.0 cm x 10.0 cm x 3.0 cm (C x L x A)
Peso: 0.5 kg
- Embalagem:
Dimensoes: 10.0 cm x 15.0 cm x 11.0 cm (C x L x
A) Peso: 1.2 kg
BASTAO EM MADEIRA 1,30 MTS
Usado para montar circuitos de treino de
marcha, treino de equilibrio e ainda pode
trabalhar a postura dos pacientes. Desenvolvido
em madeira e com as extremidades arredondas
permite que criancas possam brincar e serem
reabilitadas ao mesmo tempo com total
seguranca.
ACOES E BENEFICIOS:
- Madeira de Reflorestamento;
- Durabilidade e qualidade comprovadas;
- Versatilidade de uso.
INDICACOES:
- Exercicios de alongamento
- Trabalhar coordenacao motora
- Treino de equilibrio e propriocepcao
DADOS TECNICOS:
Peso: 2kg
Garantia: 06 meses
HALTER EMBORRACHADO 1KG
Halter emborrachado para academia e clinicas

8

2

Und

FS

37,00

74,00

1

Und

ZILMOVEIS

40,00

40,00

2

Und

FS

7,00

14,00
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11.

13.

de fisioterapia - Un - 1 Kg desenvolvido em
ferro com revestimento emborrachado, para
melhor aderencia das maos do usuario,
proporcionando segurança e conforto ao
praticar os exercícios desejados. Este modelo
possibilita usa-lo em ambientes variados, ou
seja, pode-se usar na academia, em clinicas ou
em casa.
BENEFICIOS:
- Durabilidade;
- Material resistente;
- Formato anatomico;
- Variedade de Utilizacao.
INDICACOES:
- Exercicios de fortalecimento de membros
superiores;
- Carga para exercicios de decoaptacao
articular;
- Apoio para exercicios variados.
DADOS TECNICOS:
- Garantia: 6 meses contra defeito de fabricacao
- Peso: 1kg
HALTER EMBORRACHADO 3KG
Halter emborrachado para academia e clinicas
de fisioterapia - Un - 1 Kg desenvolvido em
ferro com revestimento emborrachado, para
melhor aderencia das maos do usuario,
proporcionando segurança e conforto ao
praticar os exercícios desejados. Este modelo
possibilita usa-lo em ambientes variados, ou
seja, pode-se usar na academia, em clinicas ou
em casa.
BENEFICIOS:
- Durabilidade;
- Material resistente;
- Formato anatomico;
- Variedade de Utilizacao.
INDICACOES:
- Exercicios de fortalecimento de membros
superiores;
- Carga para exercicios de decoaptacao
articular;
- Apoio para exercicios variados.
DADOS TECNICOS:
- Garantia: 6 meses contra defeito de fabricacao
- Peso: 3kg
BOLA FEIJAO 90X45 CM
A Bola de Feijao e um importante aparelho
atuando de forma importantissima nos treinos
que
envolvem
condicionamento
fisico,

9

2

Und

ZILMOVEIS

21,00

42,00

2

Und

ACTE

86,00

172,00
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14.

15.

16.

coordenacao motora, equilibrio, relaxamento
muscular,
fortalecimento
muscular
e
principalmente no caso de pacientes que
necessitam fazer reabilitacao neurologica.
ACOES E BENEFICIOS:
- Equilibrio;
- Fortalecimento muscular;
- Coordenacao motora;
- Concentracao;
- Reabilitacao neurologica.
INDICACOES:
- Tratamentos neurologicos;
- Pediatria;
- Desenvolvimento de equilibrio.
DADOS TECNICOS:
- Material: PVC;
- Dimensoes: 90x45;
- Peso Maximo Suportado: 120 Kg;
- Garantia: 03 Meses.
HAND GRIP DIGIFLEX EXERCITADOR
HAND GRIP DIGIFLEX EXERCITADOR DE DEDOS E
MAOS TENSAO MEDIA
O Hand Grip foi desenvolvido com o objetivo de
auxiliar na recuperacao de movimentos das
maos e dedos.
ACOES E BENEFICIOS:
- Facilmente transportado e armazenado por
ser bem pequeno e anatomico;
- Mola muito resistente gerando maior
durabilidade ao produto.
INDICACOES:
- Reabilitacao de lesoes;
- Prevencao de recidivas de lesoes;
- Uso pos cirurgico;
- Fortalecimento muscular de membros
superiores;
- Recuperacao de movimentos das maos e
dedos.
DADOS TECNICOS:
Modelo: Hand Grip
Medidas: 15x10x2cm (AxLxP)
Garantia: 03 meses
ROLO DE POSICIONAMENTO
ROLO DE POSICIONAMENTO EM ESPUMA 60x25
cm Rolo de Espuma para Fisioterapia, Estetica e
Posicionamento Grande.
DADOS TECNICOS:
- Garantia: 01 ano;
- Medidas: 60x25cm.
ANEL TONIFICADOR DE PILATES
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17.

ANEL TONIFICADOR DE PILATES 38CM PARA
ADUTORES
Anel Tonificador de Pilates e Yoga e um
excelente complemento para qualquer treino,
indicado para o uso em atividades como Pilates,
Yoga
e
Treinamento
Funcional.
Foi
desenvolvido para exercitar a musculatura de
coxas, bracos e peitoral, seu material tem alta
resistencia e seu pegador oferece bastante
aderencia.
ACOES E BENEFICIOS:
- Facil transporte, sendo otima opção para uso
em viagens;
- Leve e versatil;
- Varias possibilidades de exercicios;
- Facil de carregar e armazenar;
- Trabalha membros superiores e inferiores;
- Complementa qualquer exercicio;
- Material flexivel.
INDICACOES:
- Exercicios de fortalecimento muscular
localizado;
- Potencializacao de exercicios de Pilates e
Yoga;
- Reabilitacao pos-traumatica;
- Tonificacao muscular;
- Exercicios de flexibilidade.
DADOS TECNICOS:
Material: Plastico ABS e EVA
Dimensoes: 38 cm de diametro
Peso: 0,658kg
Garantia: 03 meses.
TABUA DE EQUILIBRIO RETANGULAR
TABUA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PARA
PROPRIOCEPCAO
A tabua de propriocepcao e equilibrio e ideal,
pois permite desestabilizar as articulacoes
estimulando e treinando a propriocepcao e
podendo ainda trabalhar o equilibrio sozinha ou
quando associada a outras atividades. Com piso
antiderrapante torna a reabilitacao mais
divertida e agradável sem perder foco nos
resultados esperados.
ACOES E BENEFICIOS:
- Piso antiderrapante;
- Durabilidade e qualidade comprovadas;
- Madeira de Reflorestamento garante
durabilidade do produto;
- Versatilidade para exercicios.
INDICACOES:
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19.

- Exercicios de coordenacao motora, equilibrio
e propriocepcao de joelhos e tornozelos e
outras articulacoes.
DADOS TECNICOS:
Material: Madeira
Dimensao: 57cm x 40cm x 10cm (CxLxA)
Garantia : 06 meses
TABUA DE EQUILIBRIO REDONDA
TABUA DE EQUILIBRIO REDONDA PARA
PROPRIOCEPCAO
A tabua de propriocepcao e equilibrio e ideal,
pois permite desestabilizar as articulacoes
estimulando e treinando a propriocepcao e
podendo ainda trabalhar o equilbrio sozinha ou
quando associada a outras atividades.
Com piso antiderrapante torna a reabilitação
mais divertida e agradavel sem perder foco nos
resultados esperados.
ACOES E BENEFICIOS:
- Piso antiderrapante;
- Durabilidade e qualidade comprovadas;
- Madeira de Reflorestamento garante
durabilidade do produto;
- Versatilidade para exercicios.
INDICACOES:
- Exercicios de coordenacao motora, equilibrio
e propriocepcao de joelhos e tornozelos e
outras articulacoes.
DADOS TECNICOS:
Material:
Madeira/
Piso
sintético
antiderrapante/
Base
com
material
emborrachado para melhor fixação no chao;
Dimensao - 39cm x 7cm;
Garantia - 6 meses.
EXERCITADOR DE PUNHO
A reabilitação de punho tem sua complexidade
por ser uma articulação mais delicada,
entretanto com o exercitador de punho isso já
não pode mais ser dito com relação a este tipo
de tratamento. Exercitador projetado em
madeira para facilitação a reabilitação dos
movimentos de punho, pois trata com
especificidade os graus e amplitude de cada
paciente, por ter diferentes diâmetros e ainda
auxilia nos movimentos de flexão e extensão de
punho por ser móvel.
INDICACOES:
- Indicado para a realização de exercícios de
coordenação
motora,
propriocepção
e
reabilitação dos movimentos do punho.
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DADOS TECNICOS:
Material: Madeira
Dimensao: 40cm x 21cm x 11cm (CxLxA)
Garantia: 6 meses
ELETROESTIMULACAO
Aparelho de fisioterapia de eletroestimulacao
04 canais
(TENS/FES/CORRENTE RUSSA)
INDICACOES:
- Reducao de dor aguda e cronica;
- Recuperacao funcional;
- Controle de espasticidade;
- Pre e pos operatorio;
- Cervicalgias, Cervicobraquialgias;
- Lombalgias, Ciatalgias;
- Dores de Cabeca, Face, Dentais e de ATM;
- Artrites;
- Bursites;
- Luxacoes;
- Entorsoes;
- Contusoes;
- Miosites;
- Tendinites;
- Dores miofaciais;
- Relaxamento muscular;
- Dores de Cancer;
- Dores nas Costas;
- Dores no Coto de Amputacao e em Membros
Fantasma;
- Dores das Lesoes Medulares;
- Facilitacao Neuromuscular;
- Fortalecimento Muscular;
- Ganhar ou manter amplitude de movimento
articular;
- Prevencao ou tratamento de atrofia por
desuso.
CARACTERISTICAS:
- Garantia: 18 Meses
- Voltagem: Bivolt (automatico)
- ANVISA: 10360310012
- Tecnologia de operacao microcontrolada;
- Corrente TENS, FES e Russa;
- Novo display grafico de LCD azul, com 128 x 64
pixels;
- Novos protocolos de tratamento;
- Graduacao do tempo de subida, descida, ON e
OFF de cada onda na corrente FES;
- Cinco protocolos de tratamento com corrente
FES;
- Vinte e cinco protocolos de tratamento com
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21.

corrente TENS;
- Timer ajustavel de 1 a 60 minutos;
- 4 canais de saida com variação independente
de frequencia e amplitude;
- Potencia de entrada-consumo maximo: 20 Va;
- Intensidade de corrente maxima por canal
com carga resistiva de 1000 ohms (quando R=
250 Hz e T= 500 useg):
- Modo TENS normal e FES sync: 250 mA pico a
pico por canal;
- Faixa de frequencia de repeticao de pulso (R)
para TENS e FES: varivel de 0,5 a 250Hz;
- Modulacao em trens de pulso – BURST (modo
TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de
25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz);
- ON Time (FES): variavel de 1 a 60 segundos;
- OFF Time (FES): variavel de 1 a 60 segundos;
- RISE Tempo de subida do trem de pulso (FES):
variavel de 1 a 9 segundos;
- DECAY Tempo de descida do trem de pulso
(FES): variavel de 1 a 9 segundos;
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Produto:
- Dimensoes: 27.0 cm x 26.0 cm x 12.0 cm (C x L
x A) Peso: 1.0 kg.
- Embalagem:
Dimensoes: 32.0 cm x 33.5 cm x 19.5 cm (C x L x
A) Peso: 2.2 kg.
ULTRASSOM 1 E 3 MHZ
INDICACOES:
- Artroses;
- Bursites;
- Artrites;
- Tendinites;
- Sinusites;
- Mialgias;
- Edema;
- Hematoma;
- Dores agudas e cronicas;
- Pre e pos operatorio;
- Lesoes ligamentares, musculares e tendenceas
em fase aguda e cronica;
- Contusoes;
- Distensoes;
- Torcicolos;
- Gordura localizada;
- Celulite;
- Fibroses e aderencias;
DETALHES DO PRODUTO:
Um produto de alta qualidade e fácil manuseio.

14

1

Und

IBRAMED

Setor de Compras e Licitações
licitacao@camanducaia.mg.gov.br
Rua Professor Francisco Manoel do Nascimento, 15 - Camanducaia – MG
CEP 37650 000 - Telefone 35 3433 1323
CNPJ/MF 17.935.396/0001-61

1.050,00

1.050,00

22.

Este equipamento permite que o profissional
realize diversos tratamentos de Fisioterapia e
Estetica, pois utiliza as frequencias de 1 Mhz e 3
Mhz somado as duas ERAs de 3cm e 7cm em
um unico transdutor (cabecote).
CARACTERISTICAS:
- Garantia: 18 Meses
- Voltagem: Bivolt (automatico)
- ANVISA: 10360310025
- Ultrassom 1.0 MHz e 3.0 MHz;
- Tecnologia de operacao microcontrolada;
- Tela em LCD azul;
- Timer de ate 30 minutos;
- Modo de emissao continuo ou pulsado;
- Saida para terapia combinada;
- Quinze protocolos de tratamento;
- Cabecote com dupla face de aluminio;
- Potencia de entrada – consumo maximo: 50 V;
- ERA - area efetiva de radiacao: 3 cm ou 7 cm;
- Sensor termico de desligamento automatico
ao ultrapassar 41C;
- Repeticao de pulso com 100Hz, 48Hz e 16 Hz e
modulacao em 20% ou 50 de tempo ON;
- Repeticao de pulso com 100Hz, 48Hz e 16 Hz e
modulacao em 10%, 20%, 50% de tempo ON.
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Produto:
Dimensoes: 36.0 cm x 31.5 cm x 12.5 cm (C x L x
A) Peso: 2.0 kg.
- Embalagem:
Dimensoes: 46.0 cm x 40.0 cm x 19.5 cm (C x L x
A) Peso: 4.3 kg.
DIATERMIA POR ONDAS CURTAS
INDICACOES:
- Artrose e artrite crOnicas;
- Anquilose;
- Braquialgia;
- Bursite cronica;
- Ciatalgia;
- Contusao;
- Contratura;
- Dorsalgia;
- Distensao;
- Entorse (cronico);
- Epicondilite;
- Espasmos paravertebrais;
- Esporao de calcaneo;
- Espondilite;
- Fibrose;
- Isquialgia;
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- Lombalgia;
- Mialgias;
- Neuralgias;
- Neurites;
- Miogelose;
- Pre cinesioterapia;
CARACTERISTICAS:
- Garantia: 18 Meses
- Voltagem: Bivolt (automatico)
- ANVISA: 10360310028
- Diatermia por ondas curtas com alta
frequencia - 27,12 MHz;
- Modo continuo de emissao de onda;
- Eletrodos vulcanizados feitos em silicone;
- Painel superior didatico;
- Controle de intensidade;
- Controle manual de sintonia;
- LEDs indicadores de intensidade;
- Nao e protegido contra penetracao nociva de
agua;
- Consumo maximo: 400 Va;
- Intensidade maxima de potencia (aproximada
com carga resistiva de 50 O a uma distancia
eletrodo-pele de +/- 1,0 cm ): modo continuo
100 W;
- Valvulas: 2 x 811 ou 812.
Dimensoes e pesos aproximados:
- Produto:
Dimensoes: 45.0 cm x 26.0 cm x 43.0 cm (C x L x
A) Peso: 21.0 kg.
- Embalagem:
Dimensoes: 52.5 cm x 35.0 cm x 52.0 cm (C x L x
A) Peso: 23.0 kg.
DIVA (TABLADO FISIOTERAPIA)
Diva baixo (tablado de fisioterapia) com os pes
de madeira O Diva Baixo Tablado e destinado
para terapias com pacientes neuropatas ou que
necessitem de cuidados especificos e assistidos
pelo terapeuta. Sua estrutura permite que o
paciente, com dificuldades de locomocao, se
acomode com facilidade, proporcionando maior
seguranca a terapia, por ser desenvolvido em
madeira especifica e estofado confortavel. Ele
ainda garante ao terapeuta posicionamento
ergonômico durante a realizacao da terapia.
INDICACOES:
- Posicionamento de pacientes com dificuldades
de locomocao;
- Terapia infantil devido a sua expansao;
- Terapias em pacientes neuropatas.
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DADOS TECNICOS:
Garantia: 12 Meses: courvin, espuma, parafusos
/ 24 Meses: para pintura PU / 36;
Modelo: Diva Tablado;
Dimensoes: 180.0 cm x 130.0 cm x 52.0 cm (C x
L x A); Peso: 39,0 kg.
BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL
Ideal para reabilitacao, independente do do
perfil do treinamento.
INDICACOES:
- Emagrecimento;
- Circulacao sanguinea;
- Fortalecimento muscular;
- Condicionamento fisico;
- Melhora a resistencia fisica.
CARACTERISTICAS:
- Garantia:
36 Meses: para chassi e estruturas metalicas;
12 Meses: para outras pecas, pintura e mao-deobra;
- Display LCD;
-Funcoes do painel de controle: velocidade,
distancia, calorias, cronometro, monitoramento
cardiaco, nivel de carga, relogio e termometro;
- Idioma do painel de controle: ingles, espanhol
ou portugues;
- Sistema de carga magnetico com 8 niveis;
- Resistencia maxima: 4,9 a 29,4 Nm (0.5 a 3
kgfm);
- Banco anatomico de facil regulagem;
- Verificacao cardiaca: handgrip;
- Estrutura em aco estrutural;
- Pintura eletrostatica a po resistente a
corrosao;
- Cor preta;
- Pedal com cinta firma pe;
- Suporte para garrafa, com garrafa;
- Peso maximo suportado: 120 kg;
- Nao necessita de energia eletrica.
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Produto:
Dimensoes: 107.0 cm x 41.0 cm x 86.0 cm (C x L
x A) Peso: 28.0 kg.
- Embalagem:
Dimensoes: 109.0 cm x 50.0 cm x 88.0 cm (C x L
x A) Peso: 32.0 kg.
TORNOZELEIRA-CANELEIRA 03 KG
Com fechamento em velcro. A tornozeleira e
pratica e essencial aos
treinamentos para definicao muscular. Oferece
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otimos resultados ao trabalhar os musculos das
pernas e abdominais. Permite Permite realizar
diversos exercícios que ajudam a atingir o corpo
ideal com muita praticidade. Bastam alguns
minutos diários para que as mudancas
aparecam. Seu acabamento perfeito e o
fechamento em velcro facilita o ajuste. E
resistente ao atrito e muito conforatavel para
ser usada diariamente.
INDICACOES:
- Ideal para ser utilizada em casa e em
academias, para a pratica de exercícios
localizados.
DIMENSOES E PESOS APROXIMADOS:
- Produto:
Dimenses: 45.0 cm x 10.0 cm x 3.0 cm (C x L x A)
Peso: 0.5 kg
- Embalagem:
Dimensoes: 10.0 cm x 15.0 cm x 11.0 cm (C x L x
A) Peso: 1.2 kg
ESPALDAR BARRA DE LING
Espaldar Fixo tambem conhecido por barra de
ling, foi desenvolvido com madeira obtida
atraves de fontes renocaveis, a partir de
arvores reflorestadas e possui alta resistencia e
estabilidade, garantindo assim um produto de
alta durabilidade. Por ser fixo, pode ser
utilizado com exercitadores elasticos e ainda
para a realizacao de atividades que usem o
peso corporeo como carga. Ideal para
alongamentos e exercicios de fortalecimento
muscular e reabilitacao motora. Fixado na
parede por buchas convencionais, e fabricado
em madeira de lei envernizada (eucalipto) para
exercicios de apoio e alongamento.
ACOES E BENEFICIOS:
- Garante alta resistencia a acao de sol e a
ambientes umidos, permitindo o uso seguro em
regioes litoraneas;
- Oferece uma aparencia robusta e original;
- Elimina a porosidade da madeira isolando a
umidade do meio;
- Amplia a resistencia aos impactos e ao calor;
- Garante padronizacao e uniformidade de
todas as pecas;
- Promove agilidade na manutencao e reparo
dos equipamentos;
- Melhora da capacidade respiratoria;
- Aumento da vitalidade e disposicao fisica;
- Equilibrio e coordenacao motora;
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- Alivio de estresse e dores musculares e
integracao entre corpo e mente.
INDICACOES:
- O aparelho tem indicacao para uso em
pacientes que estao em reabilitacao de
sequelas osteoligamentares de todas as
articulacoes corporais alem de auxiliar no treino
de passagem da posicao sentada para a em pe;
- Treino de equilibrio e coordenacao motora;
- Ganho de flexibilidade e alongamento;
- Correcao postural;
- Fortalecimento e controle muscular.
DADOS TECNICOS:
Dimensoes: 2,24 x 0,90 x 0,46 Metros (C x L x A)
Peso: 17 Kg
Peso Suportado: Ate 140kg
Garantia: 06 Meses
VALOR TOTAL.......................................................R$
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XXVI – O pagamento será efetuado pelo Setor de Finanças do Contratante, por processo legal a apresentação
das notas fiscais/faturas devidas, nas condições exigidas e previstas pelas legislações vigentes.
a- Os pagamentos serão efetuados dentro do prazo de até 15 (quinze) dias úteis após o
atesto/recebimento definitivo, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no departamento
de contabilidade.
XXVII – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
XXVIII – O Contratante poderá sustar o pagamento a que a Contratada tenha direito, enquanto não sanados
os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da inexecução contratual e/ou não recolhimento de multa
aplicada, sem prejuízo do estabelecido na cláusula “V” do presente instrumento.
a) Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária nos termos do artigo
74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês
calculado “pro rata temporis”, em relação ao atraso verificado;
b) O valor contratado, não sofrerá qualquer tipo de alteração ou ressalvadas as hipóteses previstas no artigo
65, da Lei Federal nº 8666/93;
c) O valor contratado poderá ser reajustado desde que aprovado pela Prefeitura Municipal, com a
comprovação através de notas fiscais e desde que não ultrapasse o menor valor praticado no mercado.
1.
Para a concessão de reequilíbrio econômico e financeiro (art. 65, II “d” da Lei 8.666/93) a
empresa deverá encaminhar comprovação do aumento dos preços, bem como a comprovação que o valor
solicitado mantém a mesma margem de lucro inicial.
1.1
1.2
reequilíbrio.

O pedido será analisado pela Secretaria de Administração e pela Secretaria Solicitante.
A empresa deverá manter o valor inicialmente contratado até a decisão sobre o

1.3 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
empresa registrada não poderá suspender a execução do objeto e os pagamentos serão realizados aos
preços vigentes.
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2.
A contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos e supressões, nas mesmas condições
contratuais até 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65, II § 1º da Lei 8.666/93.
3. O valor contratado poderá ser reajustado desde que aprovado pela Prefeitura Municipal, com a
comprovação através de notas fiscais e desde que não ultrapasse o menor valor praticado no
mercado.
4. Os pedidos de Reequilíbrio Econômico e Financeiro deverão vir instruídos com as notas fiscais da
época da licitação e as atuais acompanhadas dos novos preços a serem praticados, devendo
respeitar o teto da margem de lucro da época da licitação.
5. A empresa somente poderá alterar os preços após o deferimento do pedido do Reequilíbrio por
parte da Prefeitura.
6. O Reequilíbrio econômico e financeiro não retroagirá a ordens de fornecimento já emitidas, sendo
aplicável ao saldo restante a partir da data do deferimento do pedido com a sua respectiva
publicação.
7. As ordens de fornecimento já emitidas não serão alteradas sob a alegação de que houve alteração
no preço, sendo de responsabilidade da licitante solicitar o reequilíbrio econômico e financeiro a
partir do momento em que tiver direito e não aguardar a emissão de pedidos por parte da
prefeitura para solicitá-lo.
8. As ordens de fornecimento já emitidas, sem que tenham sido protocolados os pedidos de
reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser entregues no preço original.
9. O pedidos de reequilíbrio econômico e financeiro deverão ser protocolados na Secretaria Geral da
Prefeitura Municipal de Camanducaia.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
XXIX – As despesas com a execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, e
sua correspondente para o exercício de 2018:
FICHA: 2024 020501 1030200322.328 339030
FICHA: 2072 020501 1030100251.169 449052
FICHA: 2074 020501 1030200322.328 449052

DAS SANÇÕES
XXX - No caso de atraso injustificado na execução do contrato/ata de registro de preços ou
de sua inexecução, parcial, o Contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato/ata de registro de
preços e aplicar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato/ata de registro de preços, quanto a
inexecução total do contrato/ata de registro de preços será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato/ata de registro de preços , além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal
nº 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 10520/02; quais sejam:1

1

Entende-se por inexecução parcial do contrato todo o descumprimento que gere atraso ou prejuízo na entrega
dos bens; o não cumprimento de parcela contratada; entregar de forma errada de um dos itens contratados ou de
parte do contrato ou ordem de fornecimento, descumprimentos de obrigações acessórias. Entende-se por
descumprimento total do contrato a não entrega total dos produtos constatastes na ordem fornecimento; o
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a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;
c) Multa de 10% do valor total do contrato/ata de registro de preços pela rescisão unilateral;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 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 e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior;
1) Recusa em assinar o contrato/ata de registro de preços ou retirar o instrumento
equivalente, multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto;
2) Entrega de material ou produto em desacordo com as especificações, alterações de
qualidade, Quantidade, rendimento, multa de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato/ata de registro
de preços;
A Licitante contratada ficará sujeita às penalidades previstas na Lei, pela inexecução total ou
parcial de cada ajuste e a Administração poderá aplicar, às detentoras da Ata, as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
3) O atraso injustificado na entrega dos produtos licitados após o prazo preestabelecido no
Edital e os demais descumprimentos contratuais sujeitarão o contratado às multas, na forma estabelecida a
seguir:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o máximo de 05 (cinco) dias, calculado sobre
o valor da Ordem de Fornecimento em atraso;
b) 2% (dois por cento) a partir do 06º (sexto) dia, até o 10º (décimo) dia de atraso calculado
sobre o valor da Ordem de Fornecimento ordem de fornecimento em atraso, sendo considerada inexecução
parcial do contrato/ata de registro de preços.
c) Multa de 10% (dez por cento) por atraso a partir do 11 º dias após o prazo previsto para a
entrega, calculado sobre o valor da Ordem de Fornecimento em atraso, podendo ser rescindido o
contrato/ata de registro de preços;
d) Multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da ordem de fornecimento, pelos produtos
entregues modificações não autorizadas, que não atendam as descrições determinadas no instrumento
convocatório, pela recusa da contratada em efetuar as entregas, pela entrega em local diverso do
estabelecido na ordem de fornecimento para a entrega, pela recusa ou atraso em substituir o produto que
apresente defeito ou não atenda as descrições do edital.
e) Havendo a entrega de produtos impróprios para consumo ou com defeitos ou vício
redibitório; fora do prazo de validade ou de garantia será aplicada multa no valor de 1% (um por cento) do
valor do contrato/ata de registro de preços, caso seja reiterada a conduta, será aberto processo
Administrativo e rescindido a Ata de Registro de Preços ou o contrato/ata de registro de preços com
aplicação de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato/ata de registro de preços.
f) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato/ata de registro de preços por
descumprimento de obrigação contratual ou condição de estabelecida no instrumento convocatório, pela
abandono das obrigações, mesmo que já iniciados; a entrega total de forma diversa do solicitado no edital; o
descumprimento das obrigações previstas em contrato.
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negativa ou atraso na entrega ou assinatura de documentos ou informações relacionados ao contrato/ata de
registro de preços.
g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo Único: a aplicação da sanção prevista na alínea “a” a “f”, não prejudica a
incidência cumulativa das penalidades das alíneas “g” e “h”, principalmente, sem prejuízo de outras
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas facultadas a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
4 - As sanções anteriormente previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme
disposto em Lei, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5 - Tudo o que for fornecido ou executado incorretamente deverá ser substituído ou refeito,
na especificação correta, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa e demais
penalidades.
6 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado,
deverá ser pago pelo inadimplente na Tesouraria Municipal, na condição “à vista”. Na ocorrência do não
pagamento, o valor gerará título da dívida ativa do município e será cobrado judicialmente.
7 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
8 - O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
licitante apenada. Não havendo pagamento pela empresa, As multas devidas serão descontadas do
pagamento eventualmente devido pela Administração ou, quando for o caso, serão inscritas como dívida
ativa, sujeitando-se a devedora ao processo judicial de execução.
9 - Serão aplicadas todas as disposições constantes no edital.
XXXI – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do
pagamento das faturas devidas pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser
paga por meio de guia própria emitida pelo Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da
data da sua aplicação.
XXXII – As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com a gravidade do
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
XXXIII – O presente contrato terá vigência, partindo da data de sua assinatura, findando-se em 31/12/2018,
com a eficácia legal, após a sua publicação.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
XXXIV – Este contrato poderá ser rescindido, judicial ou extrajudicialmente, por ato unilateral escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
XXXV – Havendo rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será notificada em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
XXXVI – Além das hipóteses previstas no caput, o contrato poderá ser rescindido sempre que a Contratada
agir dolosamente.
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DO FORO DE ELEIÇÃO
XXXVII – Fica eleito o foro da comarca de Camanducaia/MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à
execução do presente contrato.
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo.

Camanducaia/MG, 05 de Abril de 2018.

_______________________________________
O MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA
Edmar Cassalho Moreira Dias
Prefeito Municipal
_______________________________________
PILARMED EIRELI - EPP
Carlos Bruno Araújo Silva

TESTEMUNHAS:
PRISCILA DA SILVA WOLHERS
CPF nº 082.138.736-70
RG MG nº 13.422.672 SSP/MG

IARA CAROLINE F. CARVALHO
CPF nº 083.868.056-92
RG nº 8.933.061 SSP/MG

GESTOR DO CONTRATO:
Vanessa Tiemi Kasaya
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