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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACAULÂNDIA

CONTRATO No 24/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREEITURA MUNICIPAL DE CACAULANDIA E A
EMPRESA RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACAULÂNDIA, inscrito no CNPJ sob o no 63.762.058/0001-92, com sede na Rua João Falcão, 2119,
Centro desta cidade de Cacaulândia, estado de Rondônia, doravante designado CONTRATANTE, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor DANIEL MARCELINO DA SILVA e a Empresa
RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o no 18.964.366/0001-46, com
sede na Av Norte Sul 5425, Centro, Cidade de Rolim de Moura - RÔNDONIA Cep: 76.890-000, doravante
denominada CONTRATADO, representada neste ato por seu representante legal Senhor EDVALDO
APARECIDO DE JESUS, inscrito no CPF sob o no 670.161.462-00, pactuam o presente Contrato, cuja
celebração foi autorizada em decorrência do Processo Administrativo no 1-252/2022 e que se regerá pelas
Leis Federais nº10.520/02 e 8.666/93, e posteriores alterações, atendidas as Cláusulas e condições que se
seguem:
DO AMPARO LEGAL
CLÁUSULA PRIMEIRA O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e Processo Administrativo nº 1-252/2022
DO OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA O objeto do presente termo é Aquisição de Equipamentos Laboratoriais, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde e em conformidade com as especificações técnicas e condições
complementares descritas nos Anexos do Edital de Pregão Eletrônico nº 29/2022, partes integrantes e
inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº 1-252/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO São partes integrantes do presente Contrato, independente de sua transcrição, a
proposta do CONTRATADO, o edital de Pregão Eletrônico nº 29/2022 acompanhado de seus anexos, e os
demais elementos constantes do Processo no 1-252/2022.
DO VALOR
CLÁUSULA TERCEIRA O presente Contrato será pago conforme entrega dos produtos, sendo o valor
total de R$ 87.853,30 (oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANTIDADE
ESTIMADO

MARCA

MODELO

1

EQUIPAMENTO
AUTOMATIZADO PARA
BIOQUÍMICA.
CARACTERISTICAS
FUNCIONAIS MÍNIMAS.
Taxa de transferência
mínima 200 testes / hora
Método de Análise
Ponto final, tempo fixo,
taxa (cinética),
turbidimetria mínimo de 49

UNID

1

RONDOLAB

RL-280
ANVISA
81274470002
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PREÇO
UNITÁRIO
REGISTRADO
R$ 76.500,00

EMPRESA
DETENTORA
Rondolab
Comércio e
Serviços Ltda
Epp 18.964.366/000146
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posições de amostra.
56 posições de reagente
Lavagem automática
interna e externa das
sondas Bandeja de
reagentes refrigerada com
interruptor
independente o Sistema
de Reação deverá
conter
as
seguintes
características Controle de
temperatura 37 ± 0,1 ?,
monitoramento em tempo
real
120
cuvetas
reutilizáveis, comprimento
óptico
de 6 mm sonda de
agitação independente
sistema
de
lavagem
automática de cuvetas
função stat (emergência)
Sistema óptico
composto
de:
Espectrofotometria
pósespectral,
Comprimento de onda 340,
405 ,
450.510.546.578.630.700nm
Absorbância 0 ~
3.0Abs Calibração Linear:
fator K, 1 ponto, 2
pontos e multiponto linear
Não linear: Spline,
Polígono,
Índice,
Ogaritmo, Logit-4P, Logit5P
Controle de Qualidade em
tempo real, regra
múltipla
de
Westgard,
verificação de soma
cumulativa, Gráfico duplo
(2D) sistema de gestão
de dados composto de
Windows 7/8/10 ou
superior,
sistema
LIS
disponível de Bi-direção,
suporte ao protocolo HL7
Interface Acesso à
porta LAN acompanhado
de impressora laser
com, modo de relatório
múltiplo disponível
consumo máximo de 5L/H
deverá acompanhar
nobreak
senoidal,
computador desktop ou
notebook com tela mínima
de 18A empresa
deverá possuir assistência
técnica e assessoria
cientifica dentro do estado
de Rondônia
Juntamente
com
o
equipamento a empresa
deverá
entregar
os
seguintes
reagentes:
ACIDO
URICO
ENZIMATICO,
ALBUMINA, AMILASE,
BILIRRUBINA
DIRETA
BILIRRUBINA TOTAL,
CALCIO
ARSENAZO,
CAPACIDADE LIGADORA
DE FERRO, CK TOTAL,
CKMB, CLORETOS,
COLESTEROL
HDL
DIRETO, COLESTEROL
TOTAL
ENZIMATICO,
CREATININA CINETICA,
FERRO
CROMAZUROL,
FOSFATASE
ALCALINA, FOSFORO U.V,
GLICOSE
ENZIMATICA,
LACTATO
ENZIMATICO, LDH DESIDROGENASE
LACTICA, LIPASE DIRETA,
Contrato 24 de 20/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 4041/2019 (ID: 89372 e CRC: E0690549).

2/9

22/06/2022

2

3

MAGNESIO,
MUCOPROTEINAS,
PROTEINAS
TOTAIS, IONS DE SÓDIO,
IONS DE POTÁSSIO,
TGO,
TGP,
TRIGLICERIDES
ENZIMATICO,
UREIA,
CONTROLE
NORMAL, CONTROLE
PATOLOGICO
E
CALIBRADOR +
TREINAMENTO
PARA
EQUIPE TÉCNICA DE
NO MINIMO 8 HORAS.
COAGULOMETRO
2
canais com as seguintes
características:
Temperatura Ambiente: 10º
Ca
30º C. Umidade Relativa: =
80%; Fonte de
Energia: 110 220VAC±10%,
frequência 50 a 60
Hz. Potencia: = 100VA.
Precisa o do exame:
±10%. Regularidade do
Canal: =10%. Erro de
Repetitividade: menor que
10%. Pré-aquecimento
e Temperatura do exame:
37º C ± 1.0º C. Tempo
do exame: = 200 Segundos
Principais Exames: 1)
TP Tempo de Protrombina
2) TTPA Tempo de
Tromboplastina
Parcial
UNID
Ativado 3) FIB
Fibrinogênio nio 4) TT
Tempo de Trombina 5) Hep
Heparina 6) Pro C Proteína
C 7) Pro S Proteína S
8) Fatores de Coagulação
II, V, VII, VIII, IX, X, XI,
XII 9) AT III Anti-Trombina
III 10) RepT Tempo de
Reptilase 11) RVVT Tempo
de Veneno de Ví bora
Russel 12) RVVCT Tempo
de Fosfolipí des do
Veneno
de
Ví
bora
01Russel 13) LA
Determinação
o
de
Anticoagulante Lupico A
empresa deverá possuir
assistência técnica e
assessoria
cientifica
dentro do estado de
Rondônia.
Banho Seco 40 Tubos UNID
Misto 20 Tubos de 13 mm
e 20 Tubos de 16 mm Bloco Térmico em
Alumínio
Com
Aquecimento até 90ºC
Banho
Seco
Bloco
Térmico
maciço de alumínio com
temperatura regulável até
90ºC, Caixa em chapa
em aço com tratamento
contra corrosão. Pintura
à pó eletrostática. Bloco
de alumínio com
resistência tubular para
distribuição uniforme de
temperatura Mostrador de
temperatura digital de
02 dígitos. Indicador de
temperatura digital
microprocessado,
Programável até 90ºC Não
necessita
água
para
aquecimento Bloco de
alumínio
maciço
que
mantem o aquecimento

1

VIDA

1

BENFER

VIDA
AMVISA:
80785070083

BENFER
ANVISA:
ISENTO
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R$ 8.980,00

R$ 2.373,30

Rondolab
Comércio e
Serviços Ltda
Epp 18.964.366/000146

Rondolab
Comércio e
Serviços Ltda
Epp 18.964.366/000146
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mais uniforme dos tubos.
Não provoca odores e
vapores
desagradáveis.
Não forma fungos. Não
provoca
choques
elétricos. Controle de
temperatura
microprocessado. Sensor
tipo NTC
Precisão no controle de
temperatura de 0,2
°C.Faixa de trabalho de 30
ou ambiente a 90 °C.
Voltagem: 110 ou 220 Volts

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA QUARTA As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da:
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade: 02.301.1002.2143.0000 Conv. 002/PGE-2022 Aq; Equip. Laboratório
Fonte: 001.632 - convênio
Categoria Econômica: 4.4.90.52 Equipamento Material Permanente
Ficha: 411
DA VIGÊNCIA E DA ENTREGA
CLÁUSULA QUINTA A vigência do contrato será de 12 meses, a contar a partir da assinatura, podendo
ser prorrogado conforme conveniência da Administração e de acordo com o prazo de garantia definido na
proposta, como disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
DA ENTREGA: Comforme Item 12 do Termo de Referencia, parte integrada deste contrato.
DO REAJUSTE
CLÁUSULA SEXTA O presente instrumento contratual será irreajustável.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SÉTIMA A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regula-se pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93,
combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
I. Executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de Referência
aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste
Convênio;
II. Permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE, e dos órgãos de controle interno e externo,
a qualquer tempo e lugar, aos processos e documentos e informações referentes a este Convênio,
bem como aos locais de execução de respectivo objeto.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA Compete ao CONTRATADO:
I. Cumprir fielmente com os prazos e condições estabelecidas;
II. Emitir, a Nota Fiscal da prestação de serviços que deverá vir acompanhada de todas as certidões de
regularidade fiscal (Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Trabalhista); a nota fiscal deverá
conter o número do convênio. Conv. 002/PGE-2022 Aq; Equip. Laboratório, 001.632 convênio.
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III.

Dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente, de qualquer anormalidade que se verificar na
execução dos serviços, mesmo que esses não sejam de sua competência;

IV. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a respeito do material contrato.
V.

Os casos omissos ou excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá
motivadamente;

VI. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
VII. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa
ou dolo durante a execução do Contrato, não eximindo sua responsabilidade com a fiscalização ou o
acompanhamento por ventura efetuado pelo Contratante;
VIII.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem vítimas as suas empregados ou
preposto quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e
demais exigências legais para o exercício das atividades;

IX.

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante, não eximirá, a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as
partes;

X. Todas e demais cláusulas presentes no edital 29/2022 e seus anexos - Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA São responsabilidades e obrigações do CONTRATANTE:
I. Promover o acompanhamento e a fiscalização do material, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando as ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas
por parte do CONTRATADO;
II. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO;
III. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro
das normas e condições contratuais;
IV. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ou bens entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo CONTRATADO;
V. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, condicionantes da
assinatura deste Termo;
VI. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e
integram o presente contrato, mesmo as não transcritas neste Termo;
VII. Efetuar pagamento da Nota Fiscal / Fatura da Contratada, após a efetiva entrega e emissão do Termo
de Recebimento Definitivo.
VIII. Todas e demais cláusulas presente no Edital e Termo de Referência.
DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS COMERCIAIS E FISCAIS
CLÁUSULA DÉCIMA Caberá ao CONTRATADO, ainda:
I.

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

II.

Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
contrato.

III.

A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não
transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
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onerar o objeto deste contrato, razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
DA FISCALIZAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Durante a vigência do contrato, a entrega será acompanhada e
fiscalizada pelo servidor responsável da Secretaria Executiva de Licitações e Contratos, ou outro servidor
por ele designado, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
PARÁGRAFO ÚNICO O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA O licitante que deixar de entregar documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será
descredenciado nesta Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Penalidades a que está sujeito o licitante ou contratado inadimplente:
I)

Advertência;

II)

Multa, sobre o valor contratado, nos seguintes percentuais:
A) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
B) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias;
C)suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o
Município de Cacaulândia/RO;
D) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua
reabilitação pelo Sr. Prefeito Municipal, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção
aplicada com base na alínea anterior.
E) na hipótese da empresa recusar-se a assinar o Contrato no prazo informado, durante a
vigência da proposta, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se a
inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa prevista em Lei.
F) Às demais ocorrências, que não previstas nas alíneas anteriores, será aplicada a suspensão
por prazo diretamente proporcional ao percentual da inexecução. Exemplo: Inexecução Parcial
de 20% do contrato = 1 ano; Inexecução Parcial de 40% = 2 anos.

PARÁGRAFO SEGUNDO A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão
contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade
para exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.
PARÁGRAFO QUARTO Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
PARÁGRAFO QUINTO Os prazos de adimplemento das obrigações contratuais admitem prorrogação nos
casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória,
sempre por escrito, ser fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das
alegações, recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os
atrasos não precedidos da competente prorrogação.
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DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em
conta corrente indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo de até
30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços prestados, respeitada a ordem das
exigibilidades, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções
normativas vigentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, houver erro na fatura, ou se os serviços/equipamentos não estiverem em perfeitas condições de
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
PARÁGRAFO SEGUNDO Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão contabilizados os
dias decorridos desde a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.
PARÁGRAFO TERCEIRO O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste contrato.
PARÁGRAFO QUARTO Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para o atraso, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida, entre a data acima referenciada e a correspondente ao efetivo adimplemento da obrigação, será
calculada com a aplicação da seguinte formula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP valor da parcela paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,000328767, assim apurado:
I = (TX)
365

I = (1/100)

I = 0,000328767

365

TX = Percentual da taxa anual = 12%

PARÁGRAFO QUINTO O recebimento do objeto se fará em conformidade com o procedimento descrito no
edital de licitação que precedeu o presente termo, no Item 12 e seus subitens.
DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas,
adequadas aos termos deste documento.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a possibilidade de sua
rescisão, a critério da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A rescisão deste contrato será formalmente motivada nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e poderá ser:
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I)

Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se o CONTRATADO com a
antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

II)

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que
haja conveniência para a Administração;

III)

Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA As partes elegem o foro da Comarca de Ariquemes, Estado de Rondônia,
para dirimir as dúvidas ou omissões oriundas do presente Contrato que não possam ser dirimidas
administrativamente, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE e
pelo CONTRATADO, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e
execução.

Cacaulândia, Rondônia, 20 de junho de 2022.

DANIEL MARCELINO DA SILVA
Prefeito Municipal

CLÉVERSON ROGÉRIO RIGOLON
Secretário do Saúde

RONDOLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ sob o no 18.964.366/0001-46
EDVALDO APARECIDO DE JESUS
CPF sob o no 670.161.462-00
Contratado

Rua João Boava, 2119 - Centro - Fone: 69 3532-2121 - 76889-000
CNPJ: 63.762.058/0001-92 – CACAULÂNDIA – RONDÔNIA
gabinete@cacaulandia.ro.gov.br

Documento assinado eletronicamente por CLEVERSON ROGERIO RIGOLON, SECRETARIO
MUNICIPAL DE SAUDE, em 20/06/2022 às 09:04, horário de Cacaulândia/RO, com fulcro no art.
18 do Decreto nº 4041 de 27/11/2019.
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por DANIEL MARCELINO DA SILVA, PREFEITO,
em 20/06/2022 às 10:03, horário de Cacaulândia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 4041 de
27/11/2019.
Documento assinado eletronicamente por Edvaldo Aparecido de Jesus, Representante Legal ,
em 21/06/2022 às 20:41, horário de Cacaulândia/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 4041 de
Contrato 24 de 20/06/2022, assinado na forma do Decreto nº 4041/2019 (ID: 89372 e CRC: E0690549).
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27/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.cacaulandia.ro.gov.br, informando o ID
89372 e o código verificador E0690549.
Referência: Processo nº 1-252/2022.
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