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 TERMO DE CONTRATO Nº 035/2020 

Contrato Emergencial de Compra de equipamento 
 

 

 

 

 
Contrato Emergencial de Compra de 

equipamento, oriundo de Dispensa de 

Licitação n.°17/2020, com fulcro no art. 24, 

Inciso II e IV da lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações em razão da Situação de 

Emergência declarada por meio do Decreto 

nº 1917/2020. 

 
 

 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Av. Júlio de Castilhos nº 444, inscrito no CNPJ nº 88.756.879/0001-47 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal Marcos André Aguzzolli residente e domiciliado 

nesta cidade, inscrito no CPF nº 447.592.310-72, aqui denominado CONTRATANTE e, de 

outro lado, a empresa BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida na Rua 

Pirapó, nº 613,bairro Timbaúva, Santa Rosa/RS, CEP 98900-000, inscrita no CNPJ nº 

04.470.103/0001-76, representada pelo Representante legal Sr. Nerci Linck, aqui denominada 

CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado o 

seguinte: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DISPOSIÇÃO GERAL 

1.1 O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, suas alterações e as cláusulas seguintes, dispensado de licitação por força de contratação 

emergencial bem como em razão do valor. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 O objeto do presente contrato constitui-se na compra emergencial de Câmara para   

Conservação de vacinas, medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, por 

tratar-se de uma necessidade urgente do Município, em razão do estado de Calamidade Pública 

em virtude da Pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde – COVID-19. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E DA FORMA PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

3.1 O equipamento adquirido deve atender às normas técnicas aplicáveis, e será aceito após 

rigoroso exame efetuado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica. 



 

                   Estado do Rio Grande do Sul 

     MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA  

Secretaria da Administração/Setor de Contratos e Licitações 

 
 

Av. Júlio de Castilhos, 444 – Centro São Francisco de Paula/RS – CEP 95400-000 
Telefone: (054) 3244-1386 – adm.contratos@saofranciscodepaula.rs.gov.br 

2 

 

3.2 Caso não satisfaça às especificações exigidas, não será aceito. A contratada, então, deverá 

retirá-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação, para a reposição no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de infração contratual. 

   

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 A Contratada obriga-se a: 

a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas para a contratação; 

b) Fornecer o objeto na forma e nos prazos estabelecidos neste contrato, cumprindo todas 

as exigências constantes na descrição do equipamento - Câmara para conservação de 

vacinas, medicamentos, oncológicos, termolábeis. 

c) Entregar o equipamento contratado de acordo com a legislação pertinente em vigor; 

d) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, correndo 

às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos; 

e) Comunicar imediatamente ao Contratante, por escrito, qualquer anormalidade verificada, 

para que sejam adotadas as devidas providências; 

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/1990); 

g) Observar a legislação trabalhista vigente, no que se refere às despesas decorrentes de 

contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução do objeto 

contratado; 

h)  Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da 

execução do presente contrato; 

i) Comparecer, sempre que convocada, por meio de pessoa devidamente credenciada, para 

prestar esclarecimentos acerca de quaisquer problemas relacionados com o equipamento 

contratados; 

j) Garantir as adequações necessárias, quando solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que as 

mesmas se encontrem dentro dos parâmetros exigidos; 

k) Toda alteração que se fizer necessária nos serviços contratados deverá ser previamente 

aprovada pelos fiscais responsáveis pelo contrato. 

l) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado nos serviços 

objeto deste contrato, efetuando o pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato e 

respectivas aprovações nos órgãos competentes, até o recebimento definitivo dos serviços; 

m) Responsabilizar-se pelas despesas inerentes ao equipamento a ser executado, não 

cabendo ao Contratante efetuar com quaisquer outros ressarcimentos a título de indenização 

e/ou despesas extras. 

4.2 A empresa não poderá, sob nenhum pretexto, subcontratar todos o produto objeto do 

contrato. A subcontratação somente será permitida para os serviços de apoio, específicos, 

diversos daquele contratado. Havendo necessidade de subcontratação, esta deverá ser 

submetida à aprovação da Contratante.  

4.3 O Contratante obriga-se a: 

a) Assegurar à Contratada o recebimento do crédito decorrente do adimplemento de suas 

obrigações; 
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b) Comunicar, com antecedência razoável, qualquer alteração que eventualmente advir 

durante a execução do contrato; 

c) Receber o objeto em conformidade com as especificações contidas no Orçamento; 

d) Intervir na execução do contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o seu fiel 

cumprimento e a regularidade dos serviços prestados e das normas pertinentes; 

e) Ordenar as correções, reparos, alterações ou substituições que se fizerem necessárias ao 

objeto contratado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 A Secretaria Municipal da Saúde designará servidor responsável pela fiscalização da 

execução do contrato, o qual será nomeado por Portaria. 

5.2 Fica assegurado ao fiscal o direito de fiscalizar continuamente a execução e a qualidade 

dos serviços/produtos, relatando, por escrito, qualquer irregularidade, e receber a execução 

dos serviços como condição para o pagamento. 

5.3 O fiscal deverá: 

a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que eventualmente surgirem, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, 

devendo dar ciência à Contratada, conforme previsão do art. 67 da Lei n°. 8.666/93; 

b) Atestar e encaminhar a Nota Fiscal a ser entregue pela empresa, para efeito de 

pagamento dos serviços; 

c) Zelar para que a Contratada mantenha, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas 

para a contratação; 

5.4 A atividade de fiscalização não resultará, em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilização do Contratante ou de seus agentes; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  

6.1 O preço global da aquisição do equipamento é de R$ 14.950,00 (quatorze mil, 

novecentos e cinquenta reais).  

6.2 O pagamento será efetuado por meio de transferência bancária, no 10° (décimo) dia útil 

do mês subsequente à entrega do objeto, mediante a apresentação de documento fiscal 

correspondente ao objeto contratado e atestado de conferência e recebimento do objeto 

pelos fiscais do Contrato.   

6.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação, sem que isso gere direito a reajuste de preços ou correção monetária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA– DA VIGÊNCIA E DO PRAZO PARA ENTREGA DO 

OBJETO 

7.1 O prazo de vigência do contrato será de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data da 

assinatura do mesmo. 

7.2. A Contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do pedido de compra, 

para entregar o objeto.  

7.3 A Contratada disponibiliza 12 meses de garantia do equipamento. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1 A Contratada se sujeita às seguintes penalidades, por atraso injustificado ou 

inadimplemento contratual, isolada ou conjuntamente, a critério do ordenador de despesa:  

a) Advertência;  

b) Multa moratória de 0,5 % (cinquenta centésimos por cento) por dia de atraso na entrega 

do equipamento, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 20 (vinte) dias 

de atraso, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;  

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da contratação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:  

c.1) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c.2) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos 

na legislação, para fins de liquidação e pagamento de despesa;  

c.3) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

c.4) descumprimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego;  

c.5) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 

previdenciária regularizada;  

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação na hipótese de a 

contratada entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e 

qualidade contratadas;  

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando a contratada der 

causa à rescisão do contrato;  

f) Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de a contratada ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar gastos à Administração Pública superiores aos 

contratados.  

g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, independentemente da aplicação 

das sanções civis e penais cabíveis;  

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por 

prazo não inferior a 2 (dois) anos.  

§ 1° As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;  

§ 2° Nenhum pagamento será efetuado pela Administração, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor, em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual;  

§ 3° Será facultado à Contratada o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa 

prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1 O Município poderá rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 

e 78 e pelas formas do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações. 

9.2 Em caso do descumprimento das exigências especificadas nas cláusulas deste contrato, 

o Município poderá rescindi-lo de imediato. 

9.3 Considera-se rescindido o contrato, automaticamente, nas hipóteses de declaração de 

inidoneidade e suspensão do direito de contratar, previstas na cláusula anterior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas do Município decorrentes deste contrato correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Proj/Ativ 1004 – Equipamentos e material permanente 

4.4.90.52 – (877)  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 Eventuais litígios decorrentes da execução deste contrato serão dirimidos perante o 

Foro da Comarca do Município de São Francisco de Paula/RS. 

 

E, por estarem justas e contratadas entre si, as partes assinam o presente instrumento, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas. 

 

São Francisco de Paula/RS, 08 de abril de 2020. 

 

 

    _____________                                   ___________________________________________ 
Marcos André Aguzzolli                                     Biotecno Indústria e Comércio LTDA  
             Prefeito                                                                  Contratada 
            Contratante               

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 
 
________________________                   ________________________ 
   Paloma Menegás Martini                                                             Ilton Luiz Bianchi Gomes    
       CPF: 025.622.760-86                                                                      CPF: 312.153.600-10 
 
 

 

 

 


