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Contrato nº. 055/2021 

Dispensa nº. 005/2021 

Processo nº. 112/2021 

 

Contratação de empresa para locação de um ventilador 

pulmonar  para atender aos pacientes do Pronto 

Atendimento Municipal que entre si celebram o Município 

de Guaranésia e SÃO CAETANO COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. 

O MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA, Estado de Minas Gerais, ente de direito 

público, CNPJ nº. 17.900.473/0001-48, com sede na Praça Rui Barbosa, nº. 40, neste 

ato representado pelo Senhor Prefeito, Laércio Cintra Nogueira, Gestão Administrativa 

2021/2024, brasileiro, separado judicialmente, servidor público estadual, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº. 618, nesta cidade, portador do RG nº. 

MG-2.867.333 e do CPF nº. 472.513.876-20, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO neste ato representado pelo seu secretário, Paulo Marcos Teixeira, 

brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº. 000.256.136-00 e RG 

M.6.805.439, residente e domiciliado na Rua Roque Talibertti, 61, Residencial JR, 

nesta cidade; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo 

seu secretário, Sr. Luis Eduardo Souza Flamini, brasileiro, casado, servidor público 

municipal, portador do RG nº. 12.234.205 e do CPF: 068.204.286-26, residente na 

Rua Maria Pereira Guimarães Fragoso, nº. 153 no Centro em Guaranésia/MG, e de 

outro lado a empresa SÃO CAETANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.833.294/0001-54,  

estabelecida à Rua Manoel Coelho nº 303, 4º andar, sala 41, Bairro Centro, na cidade 

de São Caetano do Sul/SP representada neste ato por seu titular, Daniel Ferreira 

Santos, brasileiro, empresário, portador do RG nº 32.502.665-8 SSP/SP e do CPF nº 

321.451.858-52, residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP, firmam o 

presente contrato nos termos constantes da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações na Lei 8.245/91, nas condições seguintes: 

1. DO OBJETO. O presente contrato tem como objeto a locação de um 

ventilador pulmonar  para atender aos pacientes do Pronto Atendimento Municipal. 

 

2. DO PRAZO. A locação do ventilador será feita pelo período de 06 (seis)  

meses, contados a partir de 08 de junho de 2021, podendo ser prorrogado nos moldes 

do art. 57 da Lei nº. 8.666/93 

 

3. DO PREÇO. Por esta locação será pago o valor total de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), sendo este valor dividido em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante apresentação de nota fiscal, 

devidamente atestado pela secretaria requisitante. 
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 3.1. Este valor da prestação será fixo. 

 

 4. DO PAGAMENTO. O primeiro pagamento será efetuado no dia 06/07/2021, 

e os pagamentos subsequentes, desde que a respectiva Nota de Empenho seja 

processada e atenda as disposições da Lei nº 4.320/64. 

 

 5. DOS RECURSOS FINANCEIROS. As despesas com a prestação dos 

serviços objeto do presente contrato correrá pelas seguintes dotações orçamentárias: 
Ficha Elemento/Dotação 

482 – Manutenção Atividades Média E Alta Complexidade – Outros Serviços 

de Terceiros – Pessoa Jurídica 

02.90.03.10.302.0210.2.186  

3.3.90.39.12 

    6. DAS OBRIGAÇÕES. As partes contratantes têm entre si ajustados e 

contratados, nas cláusulas e condições a seguir convencionadas. 

    6.1 Obrigações da Contratada: 

a) Dar por sempre bom, firme e valioso o presente contrato, obrigando-se na 
hipótese de sua venda, dar obrigatoriedade de cumprí-lo até o vencimento. 

    6.2. Obrigações da Contratante: 

a) O Município se compromete a restituir o equipamento no vencimento do 

contrato, independetemente de quaisquer notificações administrativas. 

b) Pagar as parcelas nas datas aprazadas, obrigando-se a promover o imediato 

empenho prévio e global da obrigação assumida, e mensalmente os sub-empenhos 

parciais, de dedução e amortização do contrato mediante apresentação de nota fiscal. 

c) Promover os atos administrativos de registro e publicação do presente contrato, 

inclusive aditamentos. 

 

7. DAS PENALIDADES. O Contratado que descumprir quaisquer das cláusulas 

ou condições do presente instrumento ficará sujeio às penalidades previstas nos art. 

86 e 87 da Lei n° 8.666/93. 

 

8. DA RESCISÃO. Constituem motivos recíprocos para a rescisão do contrato, o 

não cumprimento de quaisquer de suas condições e obrigações, bem como os motivos 

previstos no artigo 78 da Lei 8.666/93. 

 

9. DO PREPOSTO.  O Município elege como preposto e responsável pelo 

cumprimento do contrato, o Secretário Municipal de Saúde, que assinará o presente 

instrumento, assumindo o compromisso de bem e fielmente fiscalizá-lo e garantir sua 

integral execução. 
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10. DA PUBLICIDADE. A eficácia do presente contrato depende da publicação de 

seu extrato, observadas as disposições pertinentes na Lei de Licitações e Contratos, 

além da Lei Orgânica do Município. 

11. DO FORO. As partes elegem o foro da Comarca de Guaranésia/MG, para 

dirimir eventuais dúvidas oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Guaranésia/MG, 08 de junho de 2021. 

 

 

 

Laércio Cintra Nogueira 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Paulo Marcos Teixeira 
Secretaria Municipal de Administração 

 
 
 
 

Luis Eduardo Souza Flamini 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 

  
Daniel Ferreira Santos 

SÃO CAETANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
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