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PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 083/2013 
Pelo presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, integrante do Processo Licitatório 
“Pregão Presencial nº 071/2013”, de um lado o Fundo Municipal de Saúde, do Município de Jaguaré, 
representado por seu Gestor Senhor Artur de Almeida e Souza Junior, brasileiro, casado, portador CI 
nº 1.475.769-SSP-ES e do CPF 082.562.387-12, e de outro a empresa SERVIMAGEM SERVIÇOS 
LTDA-ME, sediada na Avenida Martin Afonso de Souza, 241 - Bairro Interlagos - Linhares – CEP 
29.903-031 – Estado do Espírito Santo, Fone: 0XX27-9948-1226, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.541.359/0001-40, representada nesta ato por seu procurador o Senhor Carlos Alberto de Oliviera, 
brasileiro, casado, vendedor, portador da C.I nº 967.613-SSP-ES e do CPF nº 992.320.817-68; tem 
justo e acordado o seguinte: 
 
Cláusula 1ª - DO OBJETO 
1.1 - A segunda das acima qualificadas, de ora em diante denominada de CONTRATADA, 
devidamente qualificada como vencedora do Pregão Presencial nº 071/2013 obriga-se a vender a 
primeira das acima qualificadas, denominada de ora em diante de Contratante: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERAPIA, COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS. 
 
Cláusula 2ª - DO PEDIDO E ENTREGA DOS PRODUTOS  
2.1 - A prestação do serviço deverá ocorrer de acordo com necessidade da Secretaria 
Municipal de Saúde, a Proponente Vencedora devera proceder o serviço em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contados da data da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Cláusula 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1 – Prestar o serviço de acordo com o previsto na cláusula 2ª, e nas condições, no preço e nos 
prazos estabelecidos no Edital de Pregão nº 071/2013; 
3.2 - Garantir a qualidade do serviço prestado; 
3.3 - Refazer imediatamente os serviços que se apresentarem fora das especificações técnicas; 
3.4 - Fornecer toda e qualquer informação e orientação técnica a PMJ, para o bom emprego e 
utilização do serviço prestado. 
3.5 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
3.6 - Não transferir a terceiros, em todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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3.7 - Dispor de todos os equipamentos e instrumentos para reparos, testes e aferição em todos os 
equipamentos odontológicos, médicos-hospitalares, enfermagem e de fisioterapia existentes na 
Secretaria Municipal da Saúde de Jaguaré/ES e Estratégias Saúde da Família, sendo estes de várias 
marcas existentes no mercado; 
3.8 - Efetuar uma visita mensal, quando não ocorrer chamada técnica durante esse período, e efetuar 
revisão preventiva em cada equipamento existente no local; 
 3.9 - Encaminhar, mensalmente ao setor responsável da Secretaria da Saúde, relatório 
consubstanciado contendo avaliação e as ocorrências de cada equipamento existente nas Unidades; 
3.10 - Atender aos chamados sem custos para a contratante, quando houver necessidade de 
manutenção ou reparo a ser realizado, mesmo durante o período da manutenção preventiva mensal; 
3.11 - Atender aos chamados emergenciais no máximo em até 02 (duas) horas da solicitação; 
3.12 - A empresa deve disponibilizar para a contratante um número de telefone ativo, para que possa 
atender às chamadas a qualquer momento; 
3.13 - Proceder à substituição de peças quando absolutamente necessário, mediante autorização da 
Direção Administrativa e Financeira e/ou Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde; 
3.14 - Devolver à Secretaria Municipal da Saúde as peças substituídas; 
3.15 - Quando da necessidade de retirar algum equipamento para manutenção em local 
especializado, a contratada deverá deixar outro equipamento de igual função, temporariamente, até a 
devolução do mesmo, para que os serviços não sejam comprometidos; 
3.16 - Observando o mau uso dos equipamentos vistoriados deverá orientar o profissional da maneira 
correta de utilização, evitando futuras avarias; 
3.17 - A manutenção preventiva e corretiva do objeto deste contrato deverá ser realizada, 
obrigatoriamente, pelo(s) responsável(is) técnico(s) da empresa com as devidas qualificações 
pertinentes as atividades a serem feitas; 
3.18 - Todas as peças, componentes ou substituições parciais que forem utilizados nos consertos, 
devem atender à Legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Instituto 
Nacional de Pesos e Medidas (INMETRO) e às especificações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) relacionadas ao produto e autorizadas pela Secretaria Municipal da Saúde. 
3.19 - Prestar garantia dos serviços realizados pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de execução dos mesmos. 
3.20 - Por ocasião do recebimento dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio de 
servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de 
rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado, 
obrigando-se a empresa vencedora a promover a devida substituição. 
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3.21 - O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios técnicos ou 
por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 
3.22 - Caso os serviços sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de 
pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 
depender do evento. 
3.23 - A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.   
3.24 - Caberá a proponente vencedora obedecer ao objeto do presente contrato e as disposições 
legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade. 
 3.25 - Fica estabelecido neste instrumento, que a prestação dos serviços somente poderá ser 
efetuado pela proponente vencedora, vedada, portanto, a sublocação dos mesmos. 
 
Cláusula 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
4.1 - Fiscalizar e controlar a entrega, comunicando a CONTRATADA, qualquer irregularidade 
constatada no produto entregue; 
4.2 - Efetuar o (s) pagamento (s) segundo os prazos e condições estabelecidas neste Contrato. 
 
Cláusula 5ª - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos itens orçamentários do 
exercício de 2013: 
060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39.17.00.00.00 – Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos. 
Ficha 00031-00042 
Cláusula 6ª - DO PREÇO 
6.1 - O preço total contratado por este instrumento, de acordo com proposta apresentada pela 
VENDEDORA no processo licitatório é de R$ 29,00 (vinte e nove reais), por hora trabalhada e 100% 
(cem por cento) de desconto sobre as peças utilizadas no lote 01, sendo que o valor estimado do 
presente contrato é de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 
 
Cláusula 7ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
7.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após entrega da respectiva Nota Fiscal 
no Setor contábil da PMJ, salientando que os preços não sofrerão reajustes. 
 
Cláusula 8ª - DOS PRAZOS CONTRATUAIS 
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8.1 - A CONTRATADA deverá comparecer ao Setor de Licitações/Contratos, até 05 (cinco) dias após 
a comunicação do resultado da licitação para assinatura do presente instrumento, sendo a vigência do 
Contrato até 31/12/2013 ou o consumo total dos produtos e das quantidades licitadas conforme item 
2.1 do Edital de Pregão nº 071/2013, respeitada as determinações do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93.  
 
Cláusula 9ª - DA RESCISÃO E DA REVOGAÇÃO 
9.1 - O presente instrumento poderá ser rescindido unilateralmente por iniciativa da PMJ, atendida 
sempre a conveniência administrativa, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que caiba a CONTRATADA, qualquer espécie de indenização. 
9.2 - A critério da PMJ, caberá ainda extinção deste CONTRATO, quando a CONTRATADA: 
9.2.1 - Não cumprir qualquer das diretrizes contratuais; 
9.2.2 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa 
autorização da PMJ; 
9.2.3 - Entrar em concordata ou falência, resultando no inadimplemento das obrigações constantes 
desse instrumento e no ato que o originou; 
9.3 - Ocorrendo a rescisão prevista nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3, a CONTRATADA responderá por 
perdas e danos; 
9.4 - O presente instrumento poderá ser rescindido também por mutuo consenso das partes;  
9.5 - Fica ressalvado a PMJ o direito de revogar o presente instrumento por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, incorrendo em tal hipótese, 
direito da CONTRATADA de receber qualquer indenização ou reparação. 
 
Cláusula 10ª - DAS SANÇÕES 
10.1 - O descumprimento por parte da CONTRATADA de qualquer das cláusulas do presente 
Contrato ou mesmo do ato que o originou, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar 
advertência por escrito, multa de até 30% (trinta por cento) do valor integral do Contrato, além da 
responsabilidade civil que advir da irregularidade por perdas e danos ao Município, bem como da 
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade. 
Ainda Ficam impedidos de licitar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, os licitantes que: 
I – ensejarem o retardamento da execução deste pregão; 
II – não mantiverem a proposta, injustificadamente; 
III – fazer declarações falsas; 
IV – falharem ou fraudarem na execução do contrato; 
V – pelo fornecimento de mercadorias em desconforme com o especificado; 
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VI – pela não substituição, no prazo estipulado, das mercadorias recusadas; 
VII – pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão; 
VIII – Além das penalidades previstas nos incisos anteriores, o município poderá aplicar ao licitante 
vencedor as sanções previstas no Art.87 da Lei nº 8.666/93. 
 
Cláusula 11ª - DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré/ES, para dirimir as questões decorrentes do presente 
Contrato. 
 
E, por assim estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de 
igual teor e forma, para que fazendo parte integrante do Edital de Pregão Presencial nº 071/2013, 
produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
 
Jaguaré/ES, 29 de Abril de 2013. 
 
 
 
 
______________________________   ____________________________________ 
Artur de A. Souza Junior                SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA-ME 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                              Carlos Alberto de Oliviera – Procurador 
                                                                                          Contratada 
 
 
 
 
 
 


