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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES N.º134/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO 026/2018 

 

 

De acordo com processo licitatório Pregão Eletrônico 

nº026/2018. Nos moldes da lei nº 10.520/02 e suas alterações. 

Processo Administrativo N° 1636/2018 de 22/10/2018. 

                  

O Município de Tavares, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Abílio Vieira Paiva, 

n° 228, nesta cidade, CNPJ n° 88427018/0001-15, neste ato representado por seu Prefeito Munici-

pal, Sr. Gardel Machado de Araújo, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 942.998.030-00 e CI nº 

5070591291, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante 

denominado de CONTRATANTE, de outro lado à empresa Aa Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº17.238.455/0001-42, estabelecida na Rua Profº Viero, 

nº1340,  Bairro Madureira, CEP 95.040-520, Caxias do Sul/RS, doravante denominada CONTRA-

TADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Protocolo 

Interno nº 1636/2018 de 22/10/2018, conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2018, decla-

ram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláu-

sulas e condições a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 Constitui objeto do presente pregão a aquisição de material permanente para atender as 

necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme descrições abaixo: 

 

Item Lote Descrição Qtde V. Uni V. Total Marca 
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1 1 

APARELHO CORRENTE INTERFERENCI-

AL 
Forma do pulso - Senoidal bifásico simétrico. 
- Duração (largura - T) de um único Pulso da 
corrente a 50% da amplitude máxima para a 
frequência de portadora de 2.000 Hertz-500 
useg. - Duração (largura - T) de um único 
Pulso da corrente a 50% da amplitude máxi-
ma para a frequência de portadora de 4.000 
Hertz-250 useg. - Duração (largura - T) de 
um único Pulso da corrente a 50% da ampli-
tude máxima para a frequência de portadora 
de 8.000 Hertz-125 useg. - Faixa de Fre-
quência de Tratamento (AMF): variável de 1 
a 100Hz (steps de 1 Hz). - Faixa da Fre-
quência de Varredura- Sweep (DAMF): vari-
ável de 1 a 100Hz (steps de1 Hz). Para o 
modo de interferência Bipolar (modo de es-
timulação surge) ON Time - de 1 a 60 se-
gundos; 
OFF Time - de 1 a 60 segundos; RISE (tem-
po de Subida do Trem de Pulso -: de 1 a 9 
segundos; DECAY (tempo de Descida do 
Trem de Pulso) - de 1 a 9 segundos. COM 
04 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm; 
04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm; 01 Cabo 

com duas vias e pino banana nas pontas 

(Azul - canal 1) de conexão ao paciente; 01 

Cabo com duas vias e pino banana nas pon-

tas (Verde - canal 2) de conexão ao pacien-

te; 01 Fusível de proteção sobErssalente; 01 

Bisnaga de gel 100g; 01 Bolsa para transpor-

te; 01 Manual de Instruções; 01 Cabo de 

força. Voltagem: Bivolt (automático) ANVISA: 

10360310028 Diatermia por ondas curtas 

com alta frequência - 27,12 MHz; Modo con-

tínuo de emissão de onda; Eletrodos vulcani-

zados feitos em silicone; Painel superior di-

dático; Controle de intensidade; Controle 

manual de sintonia; LED´s indicadores de 

intensidade; Consumo máximo: 400 Va; In-

tensidade máxima de potência (aproximada 

com carga resistiva de 50 O a uma distância 

eletrodo-pele de +/- 1,0 cm): modo contínuo 

100 W;   Válvulas: 2 x 811 ou 812;   

2 

 

 

1.305,00 

 

2.610,00 

 

 

IBRA-

MED 
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1 2 

Diatermia por ondas curtas 
Voltagem: Bivolt (automático) ANVISA: 
10360310028 Diatermia por ondas curtas 
com alta frequência - 27,12 MHz; Modo con-
tínuo de emissão de onda; Eletrodos vulcani-
zados feitos em silicone; Painel superior di-
dático; Controle de intensidade; Controle 
manual de sintonia; LED´s indicadores de 
intensidade; Consumo máximo: 400 Va; In-
tensidade máxima de potência (aproximada 
com carga resistiva de 50 O a uma distância 
eletrodo-pele de +/- 1,0 cm): modo contínuo 
100 W; Válvulas: 2 x 811 ou 812; 

02 3.875,00 7.750,00 
IBRA-

MED 

1 3 

Aparelho De Tens Burst 2 Canais Portatil

  
Modelo: Portátil - 2 Canais – TENS Material: 
Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (auto-
mático) Entrada: 100-240V Frequência 50-
60Hz Saída: 09 Volts Dimensões: 
7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso: 0,240 Kg Re-
gistro Anvisa: 10360310012 ITENS INCLU-
SOS 04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm 01 
Cabo de conexão ao paciente - Laranja com 
02 saídas 01 Cabo de conexão ao paciente - 
Preto com 02 saídas 01 Bisnaga de gel 100g 
01 Manual de instruções 01 Bateria 9Volts 01 
Fonte 500mA. 

01 500,00 500,00 
IBRA-

MED 

1 4 

Infravermelho De Pedestal Sem Dimmer 

Com Lâmpada Para Fisioterapia  
Dimensões: 56 cm x 56 cm (base), Altura: - 
mínima: 1,05 m - máxima: 1,45m Peso: 3,1 
Kg (aproximadamente) Garantia: 12 meses. 
c/Lâmpada Voltagem: 220V Potência: 150W 
Frequência: 60Hz 

01 310,00 310,00 

AG 

PLASTI-

COS 

TOTAL R$ 11.170,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E PRAZO 

 LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, sito à Rua Abílio Vieira 

Paiva, nº 228 Centro, Tavares - RS. 

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens licitado será de até 30 (trinta) dias, após 

o recebimento da Nota de Empenho. 

O CONTRATANTE receberá os produtos licitados, nos locais indicados, conforme especifi-

cado na CLÁUSULA SEGUNDA, sem qualquer custo adicional, impostos, taxa de frete ou outros 

tributos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Contrato competirá a Secretaria 

Municipal de Saúde e Bem Estar, que acompanhara o serviço prestado. Não exclui nem reduz a 

responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da Legislação referente às licitações e Contratos 

Administrativos.                        

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 Os bens serão recebidos e analisados pela Comissão de Recebimento, designada para 

tais fins pela Portaria nº 3.581 de 05/12/2013, alterada pela Portaria nº 4.229 de 05/07/2016. 

 O veículo será avaliado em suas condições gerais, estando diferente das especificações do 

edital, fará com que o mesmo não seja aceito. 

 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto licitado com 

a especificação. 

Definitivamente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a contar do recebimento provisório, 

para a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

 a) A CONTRATADA receberá o valor total de R$ 11.170,00 (Onze mil cento e setenta re-

ais), o pagamento será efetuado. À VISTA, em até 10 dias após recebimento e vistoria dos itens, e 

da Nota Fiscal na contabilidade, devidamente assinada pelo Secretário do órgão requisitante, cor-

respondente ao valor das mercadorias já entregues; 

b) É vedada a antecipação de pagamento. 

c) A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o número da conta corrente, agên-

cia e Banco, para depósito online, sendo esta a única forma de pagamento a ser efetuada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes do presente pregão correrão por conta da rubrica, sendo: 

 

06- Sec. Saúde e Bem Estar 

FONTE DE RECURSO 4234-Região Resolve- Aquisição De Veículos/Consulta Popular 

44.90.52.30 (4649). Maquinas e equipamentos energéticos  

44.90.52.35 (4650) - Equipamentos de Processamentos de Dados 
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44.90.52.08 (4651) - Aparelhos, equipamentos, utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e 

hospitalares. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS 

 Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração estará sujeita 

as seguintes penalidades: 

a) Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CON-

TRATADA as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posterio-

res e no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

b) executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 

prejuízo ao resultado: advertência; 

c) O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRA-

TADO à multa que mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o 

valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitando os limites da Lei Civil e sem pre-

juízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das san-

ções previstas no Edital e na legislação inicialmente citada; 

d) As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela contrata-

da, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor da con-

tratante, ou cobrados judicialmente; 

e) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes que lhes correspondam, não será 

considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de 

força maior, devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou im-

pedir. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

a) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as con-

sequências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93; 

b) O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comu-

nicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que entender 

de direito. 

 

CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA 

 O presente contrato terá início em 29 de novembro de 2018 e término em 20 de fevereiro de 2019. 
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CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente nas 

Leis Federais 8666/93, Decreto Municipal 4.539/16, Decretos Federais 3.697, 3.555/2000, 5.504 e 

5.450/2005. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO 

 Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Contrato. 

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucesso-

res em três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas 

instrumentais que também assinam.                                                                                   

 
 

Tavares, 29 de Novembro de 2018. 

 

         

Aa Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES  

CONTRATADO                                                   

GARDEL MACHADO DE ARAÚJO. 

                                                                               Prefeito Municipal  

                                                             CONTRATANTE        

       

ANA BEATRIZ LOPES PAIVA 

Sec. Mun. Saúde e Bem Estar 

 

 

Examinado e Aprovado 

GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA. 

OAB/RS nº 87.415                                                                                                                

Testemunhas:  

1. Milca Souza do Nascimento             

    CPF: 039.109.710-48                                                                                 

2-Ezalete Martins Paiva 

  CPF Nº002.710.880-52                               


