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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2018 
 
 
TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 
ELETROCARDIÓGRAFO, FES + TENS CLINICO, 
ELETROESTIMULADOR FUNCIONAL E APARELHO 
DE ULTRASSOM PARA USO TERAPÊUTICO 
DIGITAL. 

 
 

                    O Município de Monte Alto, Estado de São Paulo, com sede 
administrativa na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390, inscrita no CNPJ nº 
51.816.247/0001-11, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, JOÃO 
PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES, portador do CPF nº 019.880.818-
66 e RG 8.448.326, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e a 
empresa “SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI EPP”, inscrita no CNPJ/MF nº 
22.629.517/0001-87, situada à Av. Guilherme Ferreira, nº 851, Bairro São Benedito, 
na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, CEP 38022-200, telefone (34) 3313 
0053, e-mail: medfitness@hotmail.com, neste ato representada pela senhora 
PRISCILLA LEAL GONÇALVES, portadora do CPF/MF nº 049.900.426-46 e RG 
MG nº 11.717.758, daqui por diante, denominada simplesmente, CONTRATADA, 
tendo em vista as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, celebram o presente 
contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
                1.1 - A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no 
processo nº SA/DL nº 44/2018, compromete-se a fornecer, integralmente, o 
equipamento com as seguintes especificações: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI. QTD. MARCA 
R$ 

UNIT. 
R$ 

SUBTOTAL 

1 

Eletrocardiógrafo com 03 canais e 12 
derivações com captura simultânea das 12 
derivações de ECG adulto e pediátrico. Modo 
de operação manual e automático. Filtro digital 
para estabilidade da linha de base. Seleção 
das funções através de teclado membrana, 
velocidade de registro 5 25 50 mm/s ganho 
selecionável em n/4 n/2 n 2n, filtros de 60Hz e 
35Hz para tremor muscular. Tela de cristal 
líquido de no mínimo 5 polegadas  , indicação 
visual do estado da carga da bateria, sistema 
programável para desligamento automático do 
equipamento. Indicação sonora e visual da 
presença do QRS. Funcionamento a 
eletricidade 110/230 Vac automático e bateria 
interna recarregável com autonomia de no 
mínimo 1,5 horas de monitorização e recarga 
total em até 2 horas. Apresentar manual em 
língua portuguesa. Acessórios inclusos. 

Unid 2 Alfamed 5.000,00 10.000,00 

mailto:medfitness@hotmail.com
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 Registro na ANVISA e ou Ministério da Saúde. 

3 

Fes + Tens clinico, eletroestimulador funcional, 
Modo de operação : Contínuo, Painel com 
teclado suave, e display gráfico azul de cristal 
liquido com iluminação. Detecção de mal 
contato do cabo do paciente. Detecção de 
excesso de corrente, com circuito eletrônico 
microcontrolado, dois canais independentes e 
isolados, forma de onda pulso retangular 
bifásico simétrico, intensidade máxima por 
canal – 120 mA ± 5% (pico), memória para 
gravar até 30 de usuário, Forma de onda : 
retangular bifásica simétrica, modos de 
operação TENS : Normal, Burst, VIF, VLP, VLF, 
Largura de Pulso : 50uS a 400 uS. Freqüência : 
1 Hz a 200 Hz. FES : Sincrono, Seqüencial, 
Alternado e Recíproco. Largura de Pulso : 50 
uS a 600 Us. Freqüência : 1 Hz a 200 Hz. 
Tempo de Sustentação : 1 a 30 s. Tempo de 
repouso : 1 a 30 s. Tempo subida e descida : 0 
a 9 s, Temporizador : 1 a 60 minutos (passos 
de 1 minuto), Proteção contra penetração de 
água : IPX0, , Alimentação : 100 a 240 Vac 
50/60 Hz ( automático), Consumo máximo : 25 
VA, dimensões 30 x 11 x 20 cm. (LxAxP)., peso 
1,8 Kg., classe de segurança e proteção – 
Classe II – Tipo BF de acordo com NBR 
IEC601–1, Classificação UMDNSä – 16-250., 
classificação de Proteção e Segurança : 
Acordo com normas NBR IEC 60601-1:1997, 
NBR IEC 60601-2:2006 e NBR IEC 60601-2-
10:2002, acessórios – 4 eletrodos silicone 
condutivo 3 x 5 cm., 2 cabos de saída, 1 
manual do usuário, 1 tubo de gel e 1 cabo de 
força.  

Unid 2 HTM 885,00 1.770,00 

4 

Aparelho de ultra-som para uso terapêutico, 
digital, com freqüência de operação – 1 MHz., 
Emissão em modo contínuo, e Pulsado nas 
freqüências :   100 Hz., modulado em 50%, 
20% e 10%;  48 Hz., modulado em 20% e 10%, 
e  16 Hz, modulado em 20% e 10%., Memória 
para gravar ate 16 protocolos do usuário, 18 
protocolos em memória residente, Transdutor 
anatômico, Painel com teclado suave, e display 
gráfico azul de cristal liquido com iluminação., 
Proteção de sobre aquecimento do transdutor., 
Detecção de mal contato do cabo do 
transdutor. Especificações técnicas: 
Alimentação : 100 a 240 Vac, 50/60 Hz. ( 
automático ), Consumo máximo : 65 VA., 
Fusíveis : 2,0 A (250V 20AG),  Freqüência de 
Operação :   1 MHz. ± 5%, Modo de Operação 
da Saída do U.S. : Contínuo e Pulsado, 
Indicação do controle de saída : Intensidade 
em W/Cm2   ou Watts, Potência efetiva máxima 
de saída : Modo contínuo : 7,2 W  ± 20%, Modo 
pulsado : 10,5 W  ± 20%, Intensidade efetiva 

Unid 1 HTM 1.050,00 1.050,00 
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máxima:  Modo contínuo : 2 W/Cm2., Modo 
pulsado : 3 W/Cm2., Temporizador : 1 a 20 
minutos, Dimensões (LxAxP) Cm : 30 x 11 x 20,  
Peso : 1,8 Kg., Proteção contra risco de choque 
elétrico : Classe II, Grau de proteção da parte 
aplicada : Tipo BF, Proteção contra penetração 
de água : IPX0., Acordo com as normas NBR 
IEC 60601.1 , NBR IEC 60601.1.2  e  IEC 
60601.2.5:, Modo de operação : Contínuo e 
pulsado, Classificação UMDNSTM : 11-248,  
Transdutor : Cabeçotes Aplicadores 
(transdutores): Tipo : Colimado, Área 
geométrica : 15 Cm2.,  Área de radiação efetiva 
(ERA) : 3.6 Cm2 ± 10%, Relação de 
Intensidade (BNR) Max. : < 6.0 : 1, 
Estanqueidade à penetração de água : IPX7, 
Peso : 215 gramas, Potência Acústica Máxima : 
10 Watt, acessórios – 01 transdutor 5 cm². na 
frequência 1,0 Mhz.,  01 tubo de gel com 250 
ml., 01 manual de instruções e 01 cabo de 
força.  REGISTRO NO MINISTERIO DA 
SAUDE  

VALOR TOTAL 12.820,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

 
2.1 - O equipamento deverá ser entregue na Secretaria de Saúde, 

Rua Porfirio Pimentel s/nº, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da homologação do certame, correndo por conta da contratada todas as 
despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 
do fornecimento. 

 
2.2 – Os responsáveis, especialmente designados pela Unidade 

requisitante do CONTRATANTE promoverão a verificação da conformidade do 
objeto, expedindo no ato, o competente Termo de Recebimento, caso não seja 
apurado defeito ou incompatibilidade com as características mímimas do Anexo I, do 
edital precedente. 

 
2.2.1 - No ato da entrega do equipamento, a CONTRATADA 

deverá entregar a respectiva Nota Fiscal Fatura, bem como o Certificado de Garantia 
e outros documentos pertinentes, como manuais e relação de assistência técnica. 

 
2.3 - Só serão emitidos atestados de recebimento se o 

equipamento entregue estiver plenamente de acordo com as especificações 
constantes deste contrato. 

 
2.4 – O equipamento deverá ter a garantia mínima de um ano, e 

neste período a empresa contrata deverá fornecer assistência técnica permanente e 
gratuita. 
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2.4.1 - A garantia do fabricante deverá obrigatoriamente incluir 
todas as despesas com a manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças e mão-
de-obra, de acordo com a especificação do fabricante. 

 
2.5 – As obrigações do presente ajuste não poderão ser 

subcontratadas ou transferidas a terceiros, sem a aprovação prévia do 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS 
 
3.1 - Pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA 

receberá o valor total de R$ 12.820,00 (doze mil, oitocentos e vinte reais), sem 
qualquer reajuste ou correção monetária. 

 
3.2 – No valor total deste ajuste está incluído, além do lucro, todas 

as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim 
como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução 
do objeto da presente contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 
                                                     4.1 - O pagamento pelo fornecimento do objeto deste contrato será 

efetuado em única parcela, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir da efetiva entrega da máquina, atestada pelo recibo de que trata o item 
3.1 anterior, condicionado à aprovação do Secretário Municipal de Finanças. 

 
4.2 - O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no 

antecedente item, será compensado por juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, calculados “pró rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

 
4.4 - A liberação do pagamento estará condicionada, sempre, à 

aprovação do Secretário de Finanças do CONTRATANTE e ao atendimento rigoroso 
do disposto na retro cláusula 4.1 anterior. 

  
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 
5.1 - A vigência do presente termo inicia-se na data de sua 

assinatura e extingue-se no dia 20 de maio de 2019.  
 
5.2 – Durante a vigência do presente termo, a CONTRATADA 

obriga-se a manter compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
5.3 - Somente com expressa concordância do CONTRATANTE, 

os prazos deverão ser alterados, desde que haja plena justificativa por escrito da 
CONTRATADA, o que deverá ser reduzido a Termo de Aditamento ao presente 
contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
6.1 - Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos 

termos do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO 
 
7.1 - As despesas com a execução das obrigações derivadas 

deste contrato serão suportadas com dotação própria, consignada no orçamento-
programa vigente, com a seguinte classificação orçamentária: 
 

02.06.02.00  12.365.0016.2.033  4.4.90.52.00 
Ficha Analítica n° 4019 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

 
8.1 - A rescisão contratual poderá ocorrer: 
 
8.1.1 - Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE, nos 

casos enumerados nos incisos I à XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
8.1.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante 

autorização fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE; 

 
8.1.3 - Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
 
8.2 - Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão 

com base nos incisos XII à XVII, do artigo citado no item anterior, será aquela 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

 
9.1 – Caso a CONTRATADA incorra nas responsabilidades 

prescritas nos artigos 81 “caput”, 86 e 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada 
posteriormente, ficará sujeita à aplicação das seguintes sanções: 

 
9.2 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Monte Alto, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, caso praticar quaisquer atos previstos no artigo 
7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, c.c o artigo 9º, do Decreto nº 
2.041, de 11 de março de 2.005. 

 
9.3 - A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada 

juntamente com as multas moratórias previstas no Decreto nº. 1.624, de 26 de junho 
de 2.001, garantido o exercício da prévia e ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, de acordo com o que 
preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

  
11.1 - O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos 

do Edital do PREGÃO nº 30/2018, seus anexos e à proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Monte Alto, 

Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não 
puderem ser resolvidas pelas partes. 

 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 

CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na 
presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 
 
Monte Alto, 21 de maio de 2018. 

 
 

 
JOÃO PAULO DE CAMARGO VICTÓRIO RODRIGUES 

CONTRATANTE 
 
 
 

PRISCILLA LEAL GONÇALVES 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS 
 
 
 
Luis Eduardo Arruda Soares                             José Roberto de Andrade Salgueiro 
RG: 13.724.376                             RG: 21.336.470-0 


