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CONTRATO LICITATÓRIO Nº 067/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO FMST Nº 019/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO FMST Nº 012/2021 

 

TERMO DE CONTRATO N.º 067/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA-PE E A EMRPESA 

VMI TECNOLOGIA LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME 

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA-PE com 

endereço a Avenida Raimundo Ferreira, S/N Centro Tabira – PE CEP: 56780-000, CNPJ nº 10.687.065/0001-00, neste ato 

representada pela Secretária Senhora GENEDY SIQUEIRA BRITO, brasileira, solteiro, residente e domiciliada na Avenida 

Coronel Zuza Barros, S/N - Centro - Tabira - PE, CPF nº 137.701.794-04, Carteira de Identidade nº 1.488.201 SSP/PE, 

doravante simplesmente CONTRATANTE, e a empresa VMI TECNOLOGIA LTDA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

02.659.246/0001-03, sediada na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, 

Lagoa Santa/MG, os pagamentos deverão ocorrer através da Agencia Bancária do Bando do Brasil 001 – Agência 3398-7 

Conta Corrente 33825-7 -Tiradentes/MG, o contato com a empresa poderá ser pelo e-mail lilian.dornellas@vmimedica.com.br 

ou pelo fone (31) 3370-3750, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sra. Marcele Pereira 

Viegas, Brasileira, solteira, Assistente Jurídica, portadora da Carteira de Identidade nº 16.725.959 SSP/MG, e CPF nº 

101.100.426-70, tendo em vista o que consta no Processo nº 019/2021 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, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, resolvem celebrar 

o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 012/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

O objeto do presente Termo de Contrato - A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor valor 

por lance em item ofertado tem por objeto Aquisição de um mamógrafo digital, para a reestruturar a Rede de Atenção à 

Saúde do Município de Tabira/PE. Em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA: VMI Tecnologia LTDA 

CNPJ: 02.659.246/0001-03 

ENDEREÇO: Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa 

Santa/MG 

REPRESENTANTE:  

E-MAIL: lilian.dornellas@vmimedica.com.br    TEL.: (31) 3370-3750 

  

 

Item Especificação Unid. Marca Quant. P. Unit. P. Total 

01 

MAMÓGRAFO DIGITAL - Sistema de mamografia digital 

nativo de fábrica, composto de braço giratório totalmente 

motorizado consistindo de tubo de raios-x, gerador, dispositivo 

de compressão e painel de captura digital de raios-x; possuindo 

altura mínima ajustável entre 700mm ou menor a 1200mm ou 

maior, exibição digital de força de compressão, espessura de 

compressão e ângulo de rotação. Características do tubo de raio-

x: anodo giratório de tungstênio rotação a partir de 8.000 rpm 

ou maior; capacidade térmica de no mínimo 300.000 hu; filtro: 

ródio, alumínio ou molibdênio; foco grosso de 0,3 mm e fino de 

0,15 mm (ou menor); filtro permanente de berílio; 

características do gerador: gerador de alta frequência; potência 

de no mínimo 5kw; seleção de valores para kv de 25 ou menor 

a 35 kv ou maior em passos de 1 kv; intervalo de mas entre 4 

unidade 
VMI 

Tecnologias 
01 550.000,00 550.000,00 
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mas a 500 mas ( ou maior). Características do painel de captura 

digital de imagem: detector de silício, selênio amorfo ou iodeto 

de césio; dimensão mínima do detector de 23x29 cm (ou maior); 

tamanho de pixel de no máximo 80 micrometros; profundidade 

de 14 bits; sistema de colimação automática: posicionamento 

automático do colimador dependendo do tamanho da placa de 

compressão instalada ou colimação via inserção de máscaras de 

colimação; indicador luminoso da área irradiada; modos de 

exposição: sistema de exposição automático, semi-automático e 

manual; sistema de compressão: sistema de compressão 

motorizada através de pedal duplo de até 200n; seleção de 

descompressão automática após exposição; 01 compressor para 

spot; sistema de magnificação: fator de magnificação de 1.5 ou 

1.8; 01 placa de compressão com tamanho aproximado de 18x24 

cm, placa de compressão com tamanho aproximado de 24x30; 

01 compressor para spot com tamanho aproximado 9x9 cm; 

placa perfurada para biopsia e localização; Estação de 

aquisição para mamógrafo digital. Processador no mínimo 

tipo core i5 ou sistema compatível com equipamento; disco 

rígido mínimo de 1tb de capacidade; memória ram mínima a 

partir de 8gb; monitor led de no mínimo 21 polegadas 

touchscreen; unidade leitora e gravadora de cd/dvd; software de 

aquisição de imagens digitais; padrão de imagem digital via 

protocolo dicom 3.0; processamento dedicado a revisão de 

imagens de mamografia, contemplando lupa, zoom, medidas de 

distância, rotação de imagem e função espelho. Ajustes de 

brilho e contraste, magnificação digital, inversão de imagem, 

anotações de textos, medidas de distância, realce de contraste, 

medição de comprimento; conectividade dicom (print storage, 

storage commitment, query/retrieve, modality worklist). 

Biombo de proteção contra radiação. Não serão aceitos 

equipamentos convencionais com detectores diversos. 

Instalação e treinamento operacional; Catálogos e manuais que 

comprovem as características do Equipamento; Garantia total 

para peças e serviços por 12 meses. 

 Valor Total: 550.000,00 

 

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 08/12/2021 

e encerramento em 31/12/2021, 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$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 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. 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da 

União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

 

ORGÃO: 20.000-SECRETARIA DE SAÚDE 

UNIDADE:  20.501-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.302.0005.2.124 Manutenção das Atividades do MAC - Teto Mul. Média e Alta Complexidade 

4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

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. 

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. 

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. 
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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 da União, no 

prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabira - PE 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. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois 

de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Tabira-PE, 08 de dezembro de 2021. 

 

TESTEMUNHAS 

   

 

________________________________________________ 

 CPF: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

CPF: 

 

PELO CONTRATANTE 

   

 

________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABIRA-PE 

CNPJ nº 10.687.065/0001-00 

GENEDY SIQUEIRA BRITO 

Secretária de Saúde 

 

 

 

PELO CONTRATADO 

  

 

________________________________________________ 

VMI Tecnologia LTDA 

CNPJ nº 02.659.246/0001-03  

Marcele Pereira Viegas 

Representante Legal 
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