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CONTRATO 106/2017 

 

 Pelo presente instrumento particular de compra de equipamento, que firmam o 

MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ n.º 

94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, 939, Centro, representado pelo 

Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, casado, CPF nº 951.856.900-20 e RG 

nº 1065950816, designado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa BIOTÉCNO 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,  estabelecida na Rua Piropo, nº 613, Vila Timbuava, na 

cidade de Santa Rosa/RS, inscrita no CNPJ sob n.º 04.470.103/0001-76, neste ato representada pelo 

Sócio Sr. NERCI LINCK, inscrito no CPF nº 503.479.500-00, aqui designado CONTRATADO, 

ajustam o presente em conformidade com as cláusulas e condições a seguir: 
 

  Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, aceita 

incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Edital nº 029/2017, Processo Licitatório nº 082/2017, Pregão Presencial 

n° 025/2017 e proposta da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for 

omisso. 

 

Cláusula Segunda – Do Objeto 

 A Contratada compromete-se a fornecer ao Contratante o seguinte equipamento abaixo 

descrito: 

Uma câmara de conservação de imunobiológicos e Termolábeis – Modelo BT-1100/120 Top 

– Marca Biotécno,  

Gabinete externo - tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para 

evitar processos de corrosão; em material tratado quimicamente para evitar corrosão; 

Gabinete interno construído em polipropileno com três prateleiras em aramado, ajustável e 

removível; 

Iluminação interna - através de acionamento automático quando da abertura da porta ou 

temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável; 

Hemogeneizador de temperatura – ventilação interna através de microventiladores para a 

homogeneização da temperatura externa, com desligamento quando a abertura da porta; 

Isolamento térmico – em poliuretano injetado; 

Porta – de vidro duplo, temperado transparente, com sistema antiembaçamento (no fog), 

abertura vertical, fechamento automático e vedação através de perfil magnético; 

Refrigeração – através de compressor hermético, com circulação de ar forçado, gás 

ecológico R-134 A, isento de CFC, degelo automático com evaporação do condensado; 

Painel de comando – montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de 

proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch, termostato 

eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de 

programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da 

programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados 

mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do aparelho, filtro contra ruídos 

eletromagnéticos, com apresentação de data e horário, dotado com sensor tipo NTC, sendo um para 

leitura digital da temperatura imerso em solução térmica (glicerol), um no ar para controle do 

compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no 

ambiente externo, display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com 
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indicações visuais para equipamento ligado, energia utilizada, refrigeração, aquecimento, desvios de 

temperatura, temperatura externa, porta aberta, falta de energia elétrica comercial, sistema de 

emergência em atividades, indicação do nível das baterias do sistema de emergência, leitura de 

mínima, máxima e atual da temperatura; 

Alarmes – de máxima e mínima temperatura, falta de energia elétrica, porta aberta, com 

tecla de inibição para silenciar; 

Faixa de trabalho – de mínima de 2º C a máximo de 8º C, om ponto fixo em 4ºC, podendo 

ser ajustado pelo usuário; 

Registrador de temperatura – registrador eletrônico das temperaturas mínimas e máximas 

atingidas, acionadas através de um toque; 

Sistema de segurança – termostato instalado em paralelo ao controlador da câmara, 

assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que 

houver falha no comando eletrônico; 

Discador – sistema automático que realiza ligações telefônicas cia central telefônica ou linha 

fixa direta, para até três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica; 

Sistema de emergência para falta de energia elétrica – através de conversor 12 volts (cc) 

para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de 

frio, com autonomia para 18 horas, na falta ou instabilidade de energia elétrica, integrado ao 

gabinete, montado na parte inferior da Câmara, com gaveta móvel para as baterias; 

Controlador da tensão elétrica – acessório que monitora e aciona o sistema de emergência 

caso ocorra instabilidade de energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance 

para o software de gerenciamento da câmara; 

Data logger -  software de gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, 

inclusive retroativos, permite o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, 

tablete ou celular, permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração, os 

dados armazenados são criptografados (invioláveis) sem cobrança de mensalidade; 

Capacidade interna – 120 litros; 

Funcionamento – 110 ou 220 volts 50/60hz (selecionáveis através de tecla seletora); 

Registro do produto na ANVISA classe II (80573310001); 

Garantia – 12 meses.  

 

  Cláusula Terceira – Da Entrega 

  A Contratada compromete-se em entregar o referido equipamento junto a Secretaria 

Municipal de Saúde, cito a Avenida Imigrantes.  

 

 Cláusula Quarta – Do Prazo 

 O presente Contrato passa a vigorar na data de sua assinatura e esgotar-se-á com a entrega, 

sendo que o prazo de entrega não poderá exceder a 30 (trinta) dias após homologação da proposta e 

assinatura do contrato. 

 

  Cláusula Quinta – Do Preço 

 O preço certo e ajustado entre as partes é de R$. 5.876,00 (cinco mil oitocentos e setenta e 

seis reais), correspondente ao objeto descrito e caracterizado na Cláusula Segunda do presente 

Contrato. 

 § 1º. O pagamento será feito em até 10 (dez) dias após a entrega do equipamento, mediante 

apresentação da nota fiscal, através de depósito bancário em conta corrente ou poupança, em nome 

do Licitante vencedor, nas agências do Bansicredi, Banco do Brasil, Banrisul ou Caixa Econômica 
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Federal, ou outra a ser informada, através dos recursos da Proposta nº 11826.945000/1140-01 – 

Celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Nova Boa Vista.  

 § 2º.  Fica ajustado entre as partes que o preço não terá reajuste. 

 

 Cláusula Sexta – Dos Encargos 

 São de responsabilidade da Contratada, os encargos fiscais e comerciais decorrentes da 

transação, com multa diária por atraso na entrega do objeto. Perdas e danos, (art. 69 e 70 da Lei 

8.666/93). 

 

  Cláusula Sétima – Da Rescisão 

  O presente Contrato poderá ser rescindido, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei 

8.666/93. 

 § 1º A recusa pelo fornecedor em entregar o equipamento adjudicado acarretará a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. O atraso que exceder ao prazo fixado para a 

entrega, acarretará a multa de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco por cento), por dia de atraso, limitado 

ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

  § 2º.  Aplicada a multa, após regular processo administrativo, será descontada do valor do 

objeto fornecido, sendo que, se a multa for de valor superior ao valor a receber, responderá a 

Contratada  pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pelo Contratante  ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  § 3º. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Contratante poderá, garantida a defesa 

prévia, aplicar à Contratada as seguintes sanções: a) suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com o Contratante, pelo prazo de 06(seis) meses; b) 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Contratante, 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 quando a  Contratada  ressarcir o 

Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

  Cláusula Oitava – Da Dotação Orçamentária 

 As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Secretaria da Saúde, de acordo 

com a seguinte dotação orçamentária: 

RUBRICA: 0701 10 301 0047 1024 44905200000000 4931. 

 

 Cláusula Nona – Da Garantia 

  O objeto do presente Contrato tem garantia de no mínimo 12 (doze) meses, quanto a vícios 

ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos 

decorrentes disso.    

 

Cláusula Décima  - Da Fiscalização 

Fica designado através da Portaria 4408/2017 como Fiscal deste Contrato o Secretário 

Municipal da Saúde Sr. Jackson Laerte Zwirtes, sendo que o mesmo, irá atestar o efetivo 

fornecimento objeto deste contrato, através de um Termo de Recebimento, obedecendo sempre os 

prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

  Cláusula Décima Primeira – Do Foro 
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 O Foro de Sarandi será designado para tratar de quaisquer questões oriundas do presente 

instrumento, inadmitido qualquer outro. 

 E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, perante duas testemunhas que também assinam. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Boa Vista – RS, aos 09 dias do mês de outubro de 2017. 

 

 
DANIEL THALHEIMER 

Contratante 

 

 

BIOTÉCNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Contratada 

        

 

     

TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS: 

1)______________________                          2)  __________________________ 

    NOME: André Barp    NOME: Fábio Steilmann 

         CPF: 695.792.960-49              CPF: 807.087.900-97 

 

 

Este contrato foi examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 Em _________/________/___________. 

 

     ________________________ 

            Assessor(a) Jurídico(a) 

 


