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 CONTRATO Nº 16/2015 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES CLÍNICAS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 

Pelo presente Contrato de Aquisição de equipamentos para instalação de Laboratório de Análises Clínica para o 

Município, nos termos do disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Municipal n° 798/2007, e, subsidiariamente na 

Lei Federal nº 8.666/93, as partes a seguir qualificadas, de um lado o MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO/RS, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 89.030.639/0001-23, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Sr. Gilson De Carli, doravante denominada simplesmente Município, e de outro lado, a empresa D&G 

PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.638.217/0001-07, com 

sede na Rua Duque de Caxias, nº 316, sala 101, Centro do Município de Marau/RS, por intermédio de sua representante legal, 

Sra. Gláucia De Carli, brasileira, solteira, Farmacêutica, portadora da carteira de identidade nº 1060376033, inscrita no nº 

CPF 003.727.250-07, de ora em diante denominada simplesmente Contratada, na forma da Lei e em conformidade com os 

autos do Processo Licitatório relativo ao Pregão nº 002/2015, têm entre si certas e ajustadas as seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira – De acordo com o Processo Licitatório referente ao Edital de Pregão nº 002/2015, e em 

conformidade com o Plano de Trabalho vinculado ao Processo nº 023432-20.00/13-8 Fundo Estadual de Saúde, a Contratada 

compromete-se a fornecer ao Município Equipamento para instalação de Laboratório de Análises Clínicas, com as seguintes 

especificações e características:   

I - DO OBJETO  

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID QUANT. 

01 Bioquímica: 

 -Analisador bioquímico semiautomático modelo BIO-2000 

• Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); 

• Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); 

• Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou Turbidimetria); 

• Hormônios (metodologia ELISA em tubos); 

• Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 

Características Técnicas 

• 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto); 

• Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs; 

• Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm; 

• Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros; 

• Luz espúria: < 0,01%T; 

• Leituras Monocromáticas e Bicromáticas; 

• Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas; 

• Cubeta de fluxo metálica de 32 μL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC; 

• Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC; 

• Contaminação cubeta: < 1% com 500 μL (teste com solução de dicromato de 

potássio); 

• Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética 

múltipla; 

• Leituras com padrão, multi padrão e fator; 

• Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings; 

• Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada; 

• Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade; 

• Controle completo da reação cinética ou colorimétrica; 

• Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA; 

• Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano 

expandido; 

•Garantia do equipamento de no mínimo um ano sob-responsabilidade do vencedor 

do pleito; 

•treinamento das funcionalidades da máquina durante no mínimo 10 horas; e 

•instalação. 
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Cláusula Segunda - A Contratada deverá proceder a entrega física e técnica dos equipamentos objeto da aquisição, no 

prazo de até 3 (três) meses, a contar da data da assinatura do contrato, na Unidade Básica de Saúde, situada na Rua Ercelino 

Florêncio Zottis, nº 115, na cidade de Liberato Salzano/RS, livre de frete ou quaisquer despesas adicionais. 

Parágrafo Único – O prazo acima ajustado poderá ser prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas no art. 57, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

Cláusula Terceira - Pela aquisição e fornecimento do equipamento objeto deste contrato, o Município pagará a 

Contratada mediante a emissão respectiva de Empenho e Nota Fiscal, o valor total de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos 
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 reais), sem reajustes, (mediante respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no 

subitem 2, do item X, do Edital de Pregão 002/2015. 

Cláusula Quarta – O Município será isento de toda e qualquer obrigação que lhe for atribuída neste instrumento, 

especialmente quanto ao pagamento, se o equipamento objeto da aquisição e fornecimento não for entregue pela Contratada no 

prazo previsto na Cláusula Primeira ou em eventual termo aditivo de prorrogação. 

Cláusula Quinta - O recebimento do equipamento dar-se-á na forma estabelecida pela Lei Federal nº 8.666/93, em seu 

Art. 73. 

Cláusula Sexta - Se o equipamento apresentar especificações em desacordo com o estabelecido no Edital, o Município 

poderá rejeitar o seu recebimento, bem como declarar a inidoneidade do fornecedor. 

Cláusula Sétima - O Termo de Garantia de Fábrica do equipamento fará parte integrante deste instrumento, 

responsabilizando-se a Contratada pela fiel execução do mesmo. 

Parágrafo Único - A Contratada compromete-se a fornecer assistência técnica e garantia do equipamento, de no 

mínimo 12 meses. 

Cláusula Oitava - A vigência do presente contrato terá início na data de sua firmatura, e findará ao término do período 

da garantia do equipamento. 

Cláusula Nona - A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração do Município, que anotará em registro próprio, eventuais ocorrências ou anormalidades constatadas, 

determinando no que for necessário, a imediata regularização ou providências administrativas a serem tomadas, sem que isso 

importe na redução da responsabilidade da Contratada pela boa execução do Contrato. 

Cláusula Décima - A Contratada compromete-se a manter durante a vigência deste Contrato, todas as condições de 

habilitação apresentadas por ocasião da Licitação. 

Cláusula Décima Primeira - O presente Contrato somente poderá ser alterado nas hipóteses previstas no Art. 65, seus 

incisos e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Segunda - A infringência de qualquer uma das cláusulas previstas no presente Contrato, por parte da 

Contratada, ensejará uma indenização ao Município, de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, importância esta 

que será devidamente atualizada ao termo do efetivo pagamento, sem o prejuízo de outras multas previstas neste instrumento e 

aplicações de sanções administrativas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520. 

Cláusula Décima Terceira - O presente Contrato somente poderá ser rescindido por qualquer uma das razões 

constantes no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Quarta - Em caso de rescisão contratual por descumprimento das obrigações ora assumidas, ficará a 

Contratada sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, além da aplicação das penalidades 

administrativas cabíveis. 

Cláusula Décima Quinta - O presente Contrato vincula-se ao Edital de Pregão nº 002/2015, para todos os fins que se 

fizerem necessários. 

Cláusula Décima Sexta - As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

Secretaria da saúde 

1012 – Ampliação/Adequação do Hospital Municipal e UBS 

4.4.90.52.00.00.000.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Cláusula Décima Sétima - As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Constantina/RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na 

presença das testemunhas instrumentais. 

 

Liberato Salzano – RS, 20 de fevereiro de 2015. 

 

Município de Liberato Salzano/RS 

Gilson De Carli – Prefeito Municipal 

Contratante 

 

D&G PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. 
Gláucia De Carli 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

Juliane Palaoro – Auxiliar de Contabilidade 

017.718.060-95 

 

Nome: Bernardete Anziliero – Auxiliar Administrativo 

CPF: 889.953.560-49 


