
CONTRATO Nº 115/2020 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 

PROCESSO N° 86/2020. 

Contrato que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ERVAL SECO, Estado do 

Rio Grande do Sul, com endereço da Prefeitura na Avenida do Comercio, 364, Erval Seco/RS, 

inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.212/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 

Sr. LEONIR KOCHE, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº. 373.242.250.04 e 

portador da Cédula de Identidade sob nº 8022227568 expedida pela SSP/RS, residente e 

domiciliado na Avenida Emílio Falcão 05, nesta cidade de Erval Seco RS, doravante 

denominado CONTRATANTE ou simplesmente MUNICÍPIO, e a empresa VMLX 

ELETRÔNICOS EIRELI EPP, com sede na Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 2,  CEP: 88.930-

000, na cidade de Turvo/SC Inscrita no CNPJ sob o n° 03.800.477/0001-40, doravante 

denominada simplesmente CONTRATADA, mediante sujeição mútua as normas constantes da 

Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no Edital de Pregão nº 32/2020 e nas condições expressas nas 

cláusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO: 

Aquisição de Equipamentos e material permanente para uso na UBS (Unidades Básicas de 

Saúde de Arco Iris), conforme descrição que segue: 

Item Equipamentos Quant. Un Valor un. Valor total 

16 Ar Condicionado - de no mínimo 12.000BTUs; Tipo 

SPLIT; Função quente e frio-AGRATTO 
4 Un 2.500,00 10.000,00 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA: 

O presente contrato vigorará até a entrega válida dos bens, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de 31/12/2020. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO: 

Pela aquisição dos equipamentos acima especificados será pago o valor total de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), os quais será(ao) pago após a entrega do objeto, mediante a entrega da nota 

fiscal contendo obrigatoriamente a seguinte descrição: RECURSOS DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 90480003, PROPOSTA FNS Nº 

14018.902000/1190-08, correspondente pelo CONTRATADO. 

O pagamento se dará através da seguinte dotação orçamentária: 

Órgão 07 – Secretaria Municipal da Saúde e Bem Estar Social 

Unidade 01 – Fundo Municipal da Saúde 

Pro./Ativ. 1.051 Aquisição de equipamentos para a Secretaria da Saúde 

198-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 

386-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente 

 

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, MULTAS E DA RESCISÃO: 

As partes obrigam- se a cumprir todas as CLÁUSULAS CONTRATUAIS, sendo que, caso 

ocorra a incidência de fato estranho ao bom andamento do ajustado, deverá ser sanada nas 

disposições da Lei 8.666/93, com suas respectivas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, 

a legislação correlata. 



 

CLAUSULA QUINTA: 
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 

casos previstos na Lei 8.666/93; ou, por acordo entre as partes, desde que tal rescisão traga 

conveniência à Administração. 

 

CLAUSULA SEXTA: 
Fica estipulada multa de mora, no valor de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato, 

conforme previsto na lei 8.666/93, caso contratada não cumprir com as obrigações assumidas 

neste instrumento. Já no caso de atraso dos pagamentos por parte do Contratante, incidirá juros 

de 1% (um por cento) ao mês sobre a parcela em atraso. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: DO FORO CONTRATUAL: 

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, 

como foro do contrato ora firmado, em detrimento de todos os demais por mais privilegiados 

que sejam. 

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

teor e forma, para que produza os jurídicos e desejados efeitos. 

 

Erval Seco, RS, 13 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

LEONIR KOCHE                                        VMLX ELETRÔNICOS EIRELI EPP 

PREFEITO MUNICIPAL                                            CONTRATADA                       

 

 

De acordo em data supra 

 

 

Assessoria Jurídica 

 

 


