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Praça Prefeito Amador Guedes, 165 - Centro - 37464000 - Itanhandu MG 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br - www.itanhandu.mg.gov.br 

TEL: (35) 3361 2000 / FAX: (35) 3361 3857 

Processo n° 117/2017-Pregão nº. 068/2017 
 

TERMO DE CONTRATO – Nº 286/2017

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. ATRAVÉS DE
ADESÃO AO PREGÃO 012/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2017 DO HOSPITAL DE

GUARNIÇÃO DE TABATINGA-AM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

Por este instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de Itanhandu Estado de Minas 
Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 18.186.718/0001-80, com Sede Administrativa nesta cidade na Praça Prefeito 
Amador Guedes, nº 165, CEP – 37.464-000, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Evaldo Ribeiro De 
Barros, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.287.519 SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o nº 581.261.048-72, residente e domiciliado à Rua Elisa nº 54, Centro, Itanhandu/MG e o Fundo 
Municipal de Saúde de Itanhandu, inscrito no CNPJ sob o nº 13.260.601/0001-85, com sede na Rua Engenheiro 
Paulo Franco da Rosa, nº 304 nesta cidade, representado pela Secretária Municipal Sra. Francisca Aparecida da 
Costa, brasileira, divorciada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº M-4.826.988 SSP/MG, 
inscrita no CPF sob o nº 494.023.406-10,  residente e domiciliada na Rua Henrique Beltrão, Nº 182 no Bairro 
João Paulo II em Itanhandu, doravante denominadosCONTRATANTES e, de outro lado,Elber Indústria de 
Refrigeração LTDA, localizado na Rua Progresso, Nº 150, Centro, no município de Agronomica/SC,  CEP 
89.188-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 81.618.753/0001-67, representado neste ato por Eloi Bertoldi, brasileiro, 
divorciado, portador do RG nº 941878 SSP/SC e do CPF nº 458.415.359-00, residente e domiciliado na Travessa 
Marcílio Dias, nº 41, apto 301, bairro Jardim América, município de Rio do Sul/SC, doravante denominado 
CONTRATADO com fulcro e nos termos do PROCESSO LICITATÓRIO N.º 117/2017 - MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 068/2017 e nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, com suas posteriores 
alterações, fica justo e contratado o que neste instrumento se dispõe, que será pelas partes cumprido, em 
conformidade com as cláusulas e condições abaixo especificadas: 
 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Constitui objeto do presente contrato, nos termos do Processo Licitatório nº. 
117/2017: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS. ATRAVÉS DE ADESÃO 
AO PREGÃO 012/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2017 DO HOSPITAL DE 
GUARNIÇÃO DE TABATINGA-AM, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE,de acordo com as especificações e detalhamentos consignados constantes da Ata de 
Registro de Preços 043/2017, pregão 012/2016, do Hospital de Guarnição de Tabatinga-AM,que, juntamente 
com a proposta da CONTRATADA, em pleno acordo com o Termo de Referência, passam a integrar este 
instrumento, independentemente de transcrição.  
 

DO PRAZO E QUANTITATIVO 

Termo de Contrato Administrativo que entre si fazem de 
um lado o Município de Itanhandu – MG, e o Fundo 
Municipal de Saúde, devidamente autorizado pelo 
Processo Licitatório n.º 117/2017 – Modalidade 
Pregão/Carona N.º 068/2017 e de outro Elber Indústria de 
Refrigeração LTDA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA:2.1 - O prazo para fornecimento do item abaixo descrito é de 30 dias após o 
recebimento da ordem de compra. 
 

Parágrafo Único: O contrato entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de 
Dezembro de 2017. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: 3.1 - Os serviços e seus respectivos preços registrados são os seguintes: 

ITEM MATERIAL QUANT MARCA/ 
MODELO 

$
UNITÁRIO 

$
TOTAL 

01 

REFRIGERADOR VERTICAL 
FINALIDADE: LABORATORIAL 
REAGENTES, TERMOLÁBEIS, KIT’S, 
SANGUE E HEMODERIVADOS. 
Procedência nacional – Equipamento 
vertical, de formato externo e interno 
retangular, desenvolvido especificamente 
para a guarda científica. Capacidade para 
armazenamento mínimo de 500 litros 
úteis. – Refrigeração por compressor 
hermético, selado, de baixo consumo de 
energia, com sistema de circulação 
forçado de ar interno. – Degelo 
automático seco com evaporação de 
condensado. – Câmara interna em aço 
inoxidável. – Seis gavetas deslizantes, 
fabricadas 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado expandido livre de 
CFC. – Equipado com 4 rodízios 
especiais com freio na parte frontal. 
Iluminação interna em led de alta 
capacidade, acionamento na abertura da 
porta ou externamente direto no painel 
com tempo programável pelo usuário. – 
Painel de comandos e controles frontal 
superior de fácil acesso, programável de 
2ºC a 8ºC com temperatura controlada 
automaticamente a 4ºC, apresentando a 
visualização das temperaturas de 
momento, máxima e mínima. - Alarme 
visual e sonoro dotado de bateria 
recarregável para registros de eventos de 
máxima e mínima temperatura, falta de 
energia, porta aberta e/ou ausência do pen 
drive diretamente no painel. Silenciador 
do alarme sonoro, de apenas um toque. – 
Sistema de backup de alimentação por 
bateria recarregável para toda a rede de 
comando eletrônico e sistemas de 
alarmes, com monitoramente de 24 a 48 
horas na falta de energia. – 03 Sensores – 
Chave geral de energia – liga desliga. – 

01 ELBER 
CSV 500 

R$ 
12.235,00 

R$ 
12.235,00 
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Equipamento disponível em 110 ou 220 
volts, 50/60 Hz. – Registro ANVISA. – 
Produto com certificações de qualidade 
ISSO, FDA. Ou CE. – Manual em 
português. – Medidas externas: - Altura 
1980 mm – Largura 710 mm – 
Profundidade: 790 mm – Garantia 
Mínima de 12 meses. 

VALOR TOTAL DESTE CONTRATO: R$ 12.235,00 (Doze Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais) 
 

DA EXECUÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA: 4.1 – O local de entrega será no Centro de Saúde D. Leonor Sobral, Praça Irmã 
Carvalho, nº 20, Centro de Itanhandu – CEP 37.464-000. 
4.2 – Em caso de necessidade de providências, será considerada a execução em atraso, sujeitando o 
CONTRATADO à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções 
estabelecidas na lei, neste Contrato e no ato convocatório. 
4.3 - Em caso de irregularidade não sanada, por meio de seu representante, a Administração reduzirá a termo os 
fatos ocorridos e encaminhará à autoridade competente para que sejam tomadas as providências legais 
pertinentes. 
 

DA FORMA DE PAGAMENTO E DO FATURAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA:- O valor total do presente contrato será pago em até 30 dias após a entrega de nota 
fiscal/fatura e conferência do Setor responsável pelo recebimento dos serviços. 
5.1.1- O preço referido acima é irreajustável e nele estão contidas todas as despesas diretas e indiretas 
necessárias à perfeita execução do objeto. 
5.1.2-O pagamento somente se dará com a anexação dos seguintes documentos: 

5.1.2.1-Certidão de regularidade de débito para com o fundo de garantia por tempo de serviço 
(FGTS); 
5.1.2.1-Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
união; 

5.1.3-Se devido, no momento do pagamento será retido, pela Secretaria Municipal de Fazenda, o ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza); 
 
CLÁUSULA SEXTA: -6.1- Dados para faturamento: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 13.260.601/0001-85 
Endereço: Rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa, nº 304 
CEP: 37464-000 
Centro de Itanhandu 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA SÉTIMA:7.1 - Os recursos necessários para fazer frente às despesas da aquisição, onerarão as 
dotações próprias do orçamento do ano de 2017. 
350 - 02.07.01.10.305.0029.2049 - Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
4.4.90.52.00 – Equipamentos Permanente – Fonte 250. 
 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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CLÁUSULA OITAVA:7.1-As obrigações e contrapartida dos CONTRATANTES: 
8.1.1 – Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Quinta do presente 
Contrato. 
8.1.2 – Informar a empresa CONTRATATA sobre qualquer irregularidade verificada na entrega do bem. 
8.1.3 – Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor contrato no valor correspondente a prestação de 
serviço. 
8.1.5– Deliberar sobre os casos omissos e não previstos, observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 
e/ou mediante acordo entre as partes. 

CLÁUSULA NONA:- Compete ao CONTRATADO: 
9.1 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório,  
9.2 - Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se houver, 
desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar, total ou 
parcialmente, o objeto deste Contrato.  
9.3 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em 
que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução; 
9.4 - Observar os prazos estipulados. 
9.5 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
CONTRATANTE, referentes à forma de execução e ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste 
Contrato; 
9.6 - Aceitar, sem restrições, a fiscalização da CONTRATANTE, no que diz respeito ao fiel cumprimento das 
condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento. 
9.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais ou 
pessoais, causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados.  
9.8 - Assumir as despesas de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento; 
9.9 - Garantir a boa qualidade do serviço prestado; 
9.10 - Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou indiretamente sobre 
os serviços objeto deste contrato, correndo à sua conta exclusivamente, os processos que houverem sido ou 
vierem a ser instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, de 
cobrar a CONTRATANTE, qualquer tributo, ainda que suscetível de translação; 
9.11 - Recolher no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que lhe forem impostas 
e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto nesteinstrumento; 
9.12 - Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pela CONTRATANTE em caso de serem acionados 
judicialmente; 
9.13- Fornecer o registro na ANVISA, bem como certificações de qualidade ISSO, FDA. ou CE. 

 
DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

CLÁUSULA DÉCIMA :10.1 - A fiscalização deste contrato será exercida pela Secretária Municipal de Saúde, 
Francisca Aparecida da Costa e da Oficial Administrativo I, Bruna Greco Courbassier. 
10.2 – As exigencias e a atuação da fiscalizaçao pela Prefeitura Municipal de Itanhandu em nada restringe a 
responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do 
contrato. 
 

DA GARANTIA 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:- A CONTRATADAse obriga a executar os serviços objeto deste 
contrato com qualidade e se responsabiliza em reparar, sem custo adicional, quando não alcançarem os 
objetivos propostos e desejados. 
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DA RESCISÃO, ALTERAÇÕES E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA:- A rescisão deste instrumento poderá ser efetivada, caso ocorra os 
motivos mencionados no art.78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito, entregue, 
no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, reger-se-á no disposto do art. 79. 

DAS PENALIDADES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
13.1 - A adjudicatária que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar documentos 
solicitados ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 
a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública do Estado pelo prazo de até 02 (dois) anos, e, quando suspenso, descredenciado 
dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrita, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações 
legais. 
13.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
CONTRATADA, sujeitando-se às seguintes penalidades: 
13.3 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 
13.4 - Multa, nos seguintes percentuais: 
 a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de rescisão unilateral; 
 b) diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do produto entregue se o atraso for de até 
 10 (dez) dias; 
 c) diária de 0,2% (dois décimo por cento) sobre o valor do produto entregue se o atraso for 
 superior a 10 (dez) dias ou até 20 (vinte) dias; 
 d) diária de 0,3% (três décimo por cento) sobre o valor do produto entregue se o atraso for 
 superior a 20 (vinte) dias ou até 30 (trinta) dias; 
 e) 10% (dez por cento) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 30 (trinta) 
 dias ou até 45(quarenta e cinco) dias; 
 f) 15% (quinze por cento) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 45 
 (quarenta e cinco) dias ou até 60(sessenta) dias; 
 g) 20% (vinte por cento) fixo sobre o valor do produto entregue se o atraso for superior a 60 
 (sessenta) dias. 
13.5 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal. 
13.6 - 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 decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
13.7 – Rescisão contratual unilateral sujeitando-se ao pagamento de indenização, por perdas e danos, quando 
couber. 
13.8 - 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. 
 13.8.1 – Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 
13.9 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou 
caso fortuito. 
13.10 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do Código Civil 
Brasileiro. 
13.11 – Nas hipóteses em que o “Caso Fortuito ou Força Maior” forem aceitos, poderão ser prorrogados os 
demais prazos, automaticamente, por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas, não se lhes aplicando 
quaisquer multas. 
 

DOS CASOS OMISSOS E DO FORO 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Nos casos omissos e não previstos neste contrato administrativo, serão 
aplicadas as normas e regulamentações vigentes, que também prevalecerão quando houver conflitos em suas 
Cláusulas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- As partes elegem do Foro da Comarca de Itanhandu - MG, para dirimir as 
questões decorrentes deste instrumento, com expressa renúncia dequalqueroutro,pormaisprivilegiado que seja. 
 
E assim, ajustados e contratados na melhor forma de direito, as partes por seus representantes legais, 
assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, 
perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

 
Itanhandu, 11de Outubro de 2017. 

 

__________________________________ 
C O N T R A T A N T E

Evaldo Ribeiro de Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

____________________________________ 
C O N T R A T A D O

EloiBertoldi 
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 

 
_________________________________ 

C O N T R A T A N T E
Francisca Aparecida da Costa 
SECRETÁRIA M. DE SAÚDE 

 

________________________________ 
Gustavo Levenhagen Moura 

ASSESSOR JURÍDICO – OAB/MG 61.146 

TESTEMUNHAS: 
 

________________________________________ 
 

CPF: ____________________________________ 

 

____________________________________________ 
 

CPF: _______________________________________ 
 


