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Processo Licitatório nº013/2022 
Pregão Eletrônico n°011/FMS/2022 
Contrato nº 178/2022 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA nº178/2022, QUE 
ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTANA DO ARAGUAIA – PA E A EMPRESA HOSPCOM 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 12.835.008/0001-57, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na Av. Henrique Vita, s/n Andar 01 Rodoviário CEP: 68560-000, 
representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. WRYSLHIA KELLY DE CARVALHO 
FERREIRA CONTI, portadora do CPF nº 770.683.512-04 residente na Rua Paulo de Oliveira S/N°, Bel 
Recanto, em Santana do Araguaia – Pará, CEP: 68.560-000 e, de outro lado a empresa: HOSPCOM 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 05.743.288/0001-08, com sede em RUA 

104 Nº74, SETOR SUL, Goiânia GO, CEP 74083300-GO, email licitacao@hospcom.net , telefone (62) 3241 
5555, neste ato representado por Weverton Luiz Coelho, Brasileiro, empresário, casado, inscrito no 
CPF 633.403.561-49,  portador do RG nº 3109409 SSP GO  residente e domiciliado em Goiânia GO, na 
Rua Araçu, quadra A-2, lote 13, Residencial Goiás, Alphaville Falmboyan,CEP 74.884542, tendo em 
vista o que consta no Processo nº 013/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo 
de Contrato, decorrente do Pregão nº 011/2022/FMS,  mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamento/material permanente (aparelho 
de ultrassonografia) para atenção especializada em saúde do Hospital São Francisco de Assis, segundo 
quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de Aquisição nº 
12835.008000/1210-10 do Ministério da Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ITEM QTD Valor Unit Valor total 
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APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: 
 
Equipamento transportável sobre rodízios com mínimo das 

descrições a seguir: 22000 canais digitais de processamento para 

oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, modo M, modo M Anatômico, 

modo Power Doppler, Modo Color Doppler Espectral e Doppler Contínuo. 

Modo 2D, Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de 

feixes compostos e Tecnologia de redução de ruido e artefatos, zoom 

Read/Write. Imagem, Trapezoidal_- possibilita aumentar em 20% o campo 

de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função 

com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de pulso 

invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo color doppler. Modo Dual 

Live: divisão de imagem em tela dupla de modo B + Modo color, ambos em 

tempo real. Power doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo 

Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo 

triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla 

que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os 

parâmetros para imagens em modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 

no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e analise de imagens em 

modo B, modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual – Modo 

de divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de imagem 

panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de analise 

automática em tempo real da curva doppler. Permitir acesso às imagens 

salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as 

imagens em movimento. Cine loop r cine Loop Save. Pós-Processamento 

de medidas. Pós-Processamento de imagens. Banco de palavras em 

português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve 

permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames 

por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. HD ou 

SSD interno de no mínimo 500gb. 04 portas USB no mínimo de 03 portas 

ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 

(media Storage, verification, Print, Storage, storage/Commitment, Worklist, 

Query – Retrieve, MPPS (modality Performance Procedure Step), 

StructuredReporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de 

imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: JPEG/AVI ou 

MPEGI(PADRÃO WINDOWS) ou com visualizador DICOM de leitura 

automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta, pelo 

menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes 

transdutores banda larga multe frequências: transdutor convexo que 

atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; transdutor endocavitário que 

atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; transdutor Linear que atenda as 

frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as 

frequências de 2.0 a 4.0 Mhz. 

ACESSÓRIOS:Impressora a laser colorida, nobreak compatível com o 

equipamento. Tensão de 220vts. 

INSTALÇÃO E GARANTIA: A instalação do equipamento será de 

responsabilidade da Licitante vencedora,incluindo despesas de viagem, 

hospedagem, alimentação e quaisquer outras despesas do (s) técnico(s) 

indicado pela mesma. Os manuais de operação impressos em Português; 

Garantia de no mínimo 24 meses de garantia e assistência técnica, 

prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa 

autorizada, no estado do Pará e ou Região Norte, mantendo-se para isso a 

periodicidade de  

atividades de manutenção de acordo com o cronograma que e 

recomendado nos manuais de operação e de serviço do fabricante, todos 

os itens deverão ser testados; Apresentação do Registro do equipamento 

emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério 

01 87.399,00 87.399,00 
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da Saúde; Apresentação do certificado de conformidade dos equipamentos 

com as normas NBR-IEC 60601-1, que estabelecem respectivamente as 

prescrições gerais e particulares de segurança para os equipamentos por 

ultrassom.  

Se o equipamento (incluindo todos os subsistemas) apresentar problemas 

durante o período de garantia, a contratada devera providenciar no prazo 

máximo de 72 horas a chegada ao local da instalação do equipamento de 

pessoal técnico habilitado para avaliar o defeito e se possível realizar 

procedimentos que se fizerem necessários para o restabelecimento das 

condições de funcionamento pleno do equipamento, bem como, arcar com 

todas as despesas incluindo transporte, hospedagem, alimentação e 

quaisquer outras despesas com este pessoal. A vencedora fica 

responsável pelo treinamento da equipe técnica e médica de no mínimo 32 

horas, conforme necessidade da unidade sem qualquer ônus para 

contratante. 

Valor Total R$ 87.399,00 

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data 
de assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 87.399,00 (oitenta e sete mil trezentos e noventa e nove 
reais). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Fonte: 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa de Trabalho:  2119 Manutenção do Hospital Municipal 
Elemento de Despesa:  1.4.90.52.00.00 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 
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6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE. 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 
10.2. A CONTRATADA deve manter, durante toda a execução do contrato, e, compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 
78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, 
CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 
1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 
e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do 
Município de Santana do Araguaia-PA, no endereço eletrônico: http://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br, no 
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Santana do Araguaia-PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 
8.666/93. 
 

http://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/


   

 
 
 
 
 

Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

 
 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 

SANTANA DO ARAGUAIA-PA, 28 de março de 2022. 
 

 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ Nº 12.835.008/0001-57 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 
 CNPJ sob o nº 05.743.288/0001-08 

 CONTRATADA 
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