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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PMCO Nº 06/2021 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI 

FAZEM O MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI E A 

EMPRESA INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO 

LONDRINENSE DECORRENTE DO PROCESSO 

LICITATORIO Nº 12/2021, DISPENSA Nº 02/2021. 

  CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CRISTIANO OTONI-MG, com sede situada na Rua Manoel 

Domingos Baeta, nº191, Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 19.718.402/0001-54, neste ato 

designado simplesmente CONTRATANTE, representado por seu Prefeito Municipal CARLOS 

ROBERTO DE REZENDE, brasileiro, casado, portador da identidade nº MG-8.197.289, CPF nº 

648.869.566-53, residente e domiciliado na cidade de Cristiano Otoni MG, à rua Manoel Domingos 

Baeta, nº 141, Bairro Centro, CEP: 36426-000. 

 

  CONTRATADA: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE, inscrita no 

CNPJ sob o nº 78.589.504/0001-86, estabelecido na cidade de Londrina - PR, a Avenida Tirandentes, 

nº 4.445, Bairro Setor Industrial, CEP 86.072-360, telefones para contato (43) 3378 5500/ (43) 3377 

2000, neste ato representada por JOÃO FERNANDO RAPCHAM, brasileiro, casado sob regime de 

comunhão parcial de bens, bacharel em administração de empresas, portador do CPF 033.374.979 – 

00, carteira de identidade RG 6.415.936-4 SES/PR, residente e domiciliado à Rua da Bromélias, nº 

320, lote 06, quadra 10, Condomínio Alphaville Jacarandás, CEP 86.055.734, na cidade de Londrina – 

PR. 

    

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Aquisição de 02 câmaras de vacina objetivando atender as necessidades dos ESF municipais – 

ESF Sagrada Família e ESF Sebastião Araújo Teixeira - conforme solicitação feita pela Secretaria 

Municipal de Saúde discriminada pela respectiva secretaria no anexo I do presente instrumento, Sendo 

o valor global do contrato de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) - valor unitário de 

câmara de R$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos reais) conforme proposta apresentada anteriormente 

pela empresa contratada ao setor de compras e licitação da prefeitura de Cristiano Otoni - MG. 

 

1.2 Gestora do contrato: Tayanara Stefane Costa – secretária municipal de Saúde 

1.3  Fiscal do contrato: Edvaldo José Vieira junior 

 

CLÁUSULA SEGUNDA– DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES  

 

2.1 – Para todos os efeitos de Direito, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das 

obrigações ora contraídas, integram este instrumento todos os documentos exigidos e constantes no 

respectivo processo de origem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
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3.1 - O presente instrumento terá a validade até 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - Os recursos necessários ao atendimento das despesas do presente contrato correrão à conta das 

dotações orçamentárias correspondentes do orçamento de 2021: 

02.05.01.10.304.0407.1060.4.4.90.52.00 – ficha 626 – fonte 159,  

02.05.01.10.301.0403.1060.4.4.90.52.00 – ficha 483 - fonte 102 

02.05.01.10.301.0405.1060.4.4.90.52.00 – ficha 519 – fonte 102 

  

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇAO APLICÁVEL 

 

5.1 - O presente contrato rege-se basicamente pelas Lei Federais 8.666/93, Lei 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 alterada, decreto municipal 202 de 17 de março de 2020, aplicando-lhes 

supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito privado.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

 6.1 – A ADMINISTRAÇÃO se reserva ao direito de adquirir o objeto quando lhe for conveniente 

dentro do prazo de vigência do contrato. 

 

  6.2– A CONTRATADA somente deverá atender ao pedido de compra se este estiver formalizado por 

intermédio da respectiva Requisição do objeto licitado devidamente assinada pelo servidor designado 

pelo Departamento Municipal de Compras para tal fim, devendo entregar o produto na sede da 

prefeitura ou em outro lugar se assim determinado previamente dentro do prazo de 60 (sessenta dias) 

após recebimento do pedido. 

  6.3 - As Notas fiscais/Faturas deverão ser emitidas e devidamente atestadas devendo ser 

identificadas com o número do Processo sendo entregues juntamente com a(s) respectiva(s) 

requisição(s) da correspondente Compra devidamente atestada pelo servidor responsável. 

  6.4 - As Notas fiscais emitidas, acompanhadas das respectivas Autorizações de Compras que lhe 

deram origem, poderão ser entregues pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal ou encaminhadas 

por meio postal ou eletrônico, devendo a contratada optar por apenas um (1) destes meios de envio, 

averiguando sempre o recebimento mediante a confirmação de um servidor indicado e identificado 

pelo Município. 

 

 6.5 – Quando a CONTRATADA optar pela forma eletrônica de envio, os documentos deverão ser 

encaminhados unicamente para administracao@cristianootoni.mg.gov.br. 

 

6.6 – Os documentos fiscais correspondentes serão emitidos no final de cada mês tendo como base os 

serviços prestados no mês anterior. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  

 

mailto:administracao@cristianootoni.mg.gov.br
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7.1 - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias por crédito mediante depósito em conta corrente de 

instituição bancária, ou pela Tesouraria Municipal por meio de cheque após apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas com a respectiva Ordem de Requisição que lhes deram origem, acompanhadas das 

certidões que comprovem a regularidade perante o INSS, FGTS e trabalhista.  

 

7.2 - Serão retidos do pagamento, os valores devidos correspondentes aos tributos, quando devidos 

(EX: ISS, IRRF e INSS). 

 

Obs: Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na própria Nota fiscal referente a 

execução do objeto deste Contrato implicará na suspensão da contagem do prazo de pagamento até que 

a incorreção seja definitivamente sanada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Obrigações da Administração: 

 

8.1 - Obriga-se a efetuar o pagamento conforme o estipulado  

 

8.2 – Obriga-se a promover a publicidade deste instrumento, segundo as diretrizes contidas na Lei. 

 

Obrigações da Contratada: 

 

8.3 – Obriga-se a fornecer o objeto nas condições pactuadas na cláusula sexta do presente instrumento, 

bem como estrita obediência às exigências da legislação vigente. 

 

8.4 – Será a única responsável pela segurança, postura e metodologia de trabalho adotada por seus 

funcionários, responsabilizando-se por qualquer prejuízo de natureza dolosa ou culposa que estes 

venham causar à ADMINISTRAÇÃO e a terceiros. 

 

8.5 – Arcará e responsabilizar-se-á pelo recolhimento dos tributos Federais, Estaduais e Municipais 

que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo objeto, bem como por todos os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários oriundos deste. 

 

8.6 - Deverá emitir a nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni - MG. 

 

8.7 – Obriga-se a manter, durante a execução deste instrumento, em total compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, incluindo as condições exigidas relativas à habilitação e qualificação. 

 

8.8 - Deverá assegurar o acesso por parte da fiscalização da Administração, bem como acatar 

prontamente as exigências e observações feitas por esta, baseadas nas especificações, regras e boa 

técnica das normas em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA–DAS PENALIDADES 

 

9.1 – O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada as seguintes sanções: 
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a) Multa de 0,33% (zero virgula, trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 

24(vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento, podendo 

a reiteração ou continuidade da recusa ou não entrega do objeto levar ao cancelamento do contrato. 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação(estimado da contrato) e seu cancelamento, 

caso o objeto não for entregue no prazo estabelecido no edital e seus anexos; 

c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período previsto em Lei caso o 

cancelamento decorra do disposto no subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o 

contraditório. 

 

As multas devidas poderão ser automaticamente deduzidas dos pagamentos devidos à Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

 

10.1– A inexecução total ou parcial deste instrumento ensejará o seu cancelamento nos termos dos 

artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93 e do Decreto que regulamenta o registro de preços, 

independentemente de interprelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto no artigo 86 e 

88 da mesma Lei. 

 

10.2 – Na hipótese de cancelamento do Registro, a Administração poderá reter créditos e promover a 

cobrança judicial ou extra judicial de perdas e danos, a fim de ressarcir de prejuízos que advierem do 

rompimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

14.1 – As partes elegem o foro da comarca de Conselheiro Lafaiete – MG, para dirimir as dúvidas 

resultantes do presente instrumento, cabendo a possibilidade de interposição de recurso “ex-officio” à 

instância superior. 

  

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e 

forma para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

 

Cristiano Otoni 11 de fevereiro de 2021 

 

 

     ___________________________                   ____________________________________ 

         Carlos Roberto de Rezende                          Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense  
                       Prefeito Municipal                                                                                      Empresa contrata 

 

 

            ______________________                                        ______________________  
                      Testemunha 1 (CPF ou RG)                                                                    Testemunha (CPF ou RG) 
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TERMO DE REFERÊNCIA/ DO OBJETO 

 

  Câmara refrigerador conservação de vacinas medicamentos hemoderivados, termolabeis 2 º C a 8 

º Ce sangue com funcionamento sem energia convencional 127/220, Equipamento vertical, 

formato interno e externo retangular, projetada para armazenar vacinas e assemelhados. 

Autonomia de pelo 48 horas carga completada de bateria,  refrigeração de ar forçada para 

manutenção  homogeneidade da temperatura interna em todas as gavetas/prateleiras, gabinete 

externo em chapa de açõ, incluindo parte traseira, com pintura eletrostática de alta resistência a 

corrosão, antirrisco e texturizado para longa vida útil, isolamento térmico de espessura mínima de 

70 mm nas  paredes laterais e traseira do equipamento, quatro rodízios com freio  na parte frontal 

de fácil travamento para o cliente, porta de vidro antiembaçante, perfil de alumínio anodizado de 

alta resistência e durabilidade, para fácil  visualização  interna do produto, em aço inox , difusor 

interno em aço inox para homogeneização de temperatura em todas as gavetas, mínimo de 05 

prateleiras, removível e com trava de segurança lateral, aço inox, contra porta em acrílico nas 

gavetas; sistema de refrigeração por compressor hermético, AC de alto rendimento e baixo 

consumo, com alta capacidade de recuperação  térmica, degelo automático com evaporação de 

condensado sem alteração brusca de temperatura, painel de comando e display únicos, frontal e 

superior, em LCD, com exibição simultânea de temperaturas de momento, máxima e mínima reais 

do produto armazenado e exibição de carga de bateria, protegido por senha para qualquer acesso e 

alterações de parâmetros,sistema para reset das temperaturas entre mínima e máxima exibida no 

painel, atráves de tecla dedicada, temperatura controlada automaticamente atráves de sensor 

imerso em solução diatérmica, na temperatura de 4º C, sistema de memória interna para registro 

de temperaturas e eventos diários programáveis entre 1 e 60 minutos pelo cliente no display 

frontal, com autonomia de 1 ano de armazenamento ou 9000 registros, sem sobreposição, sistema 

d e alerta de falha de memória. Saída USB para exportação de dados da memória interna, relatório 

em PDF com identificação do sensor do equipamento. Relatório gráfico das temperaturas 

detalhadas, registro referente a qualquer evento como porta aberta ou queda de energia, luz interna 

com temporizada em LED de alta durabilidade, programável pelo cliente no painel frontal, com 

acionamento externo ou automático na abertura de porta, Sistema de alarme de porta aberta 

programável pelo cliente, com mensagem no painel LCD, sistema de alarme instantâneo para 

temperatura fora de faixa ( alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no 

painel LCD, registro automático na memória interna e disparo via discadora. Sistema de alerta de 

manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD, botão silenciador de alarmes e alertas no 

painel frontal, com acionamento por simples toque de rearme do alarme sonoro após o tempo 

programado pelo usuário , Sistema de discagem por telefone, com memória para no mínimo 08 

números de telefone fixo ou móveis sem necessidade de contratação de operadores móveis, botão 

de teste de funcionamento da discadora; Sistema de identificação  de energia de rede local com 

LED indicadores(verde/branco para equipamento energizado ou vermelho para equipamento sem 

energia) sistema indicador de nível de carga d baterias com alarmes instantâneo de bateria fraca , 

gerando mensagem no painel LCD ; Sistema de redundância elétrico/eletrônico assegurando o 

pleno funcionamento do equipamento em casos de pane do comando principal; Sistema de alarme 

instantâneo de falha  de sensor com mensagem no painel com o registro automático na memória 

interna e disparo via discadora; chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). 

Tensão 220 v ou 127 V, 50/60Hz; equipamento com registro na ANVISA e certificado ISSO 

13.485 para equipamentos médicos. 


