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A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI/FMS

n.º 32.556.060/0001-81, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n.º 987, 8º

andares, Centro, Niterói/RJ, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. 

RODRIGO ALVES TORRES 

identidade de n.º 12175756

doravante denominada 

situada na Avenida Guido Caloi

São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º

ato pelo seu representante legal, 

portador da cédula de identidade 

CPF sob o n.° 234.926.808

celebrar o presente TERMO DE COMODATO

n.º 28/2021, em conformidade com a Lei 

Código Civil e com as 

seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente termo de comodato tem por objeto a cessão, pela 

9 (nove) equipamentosde automação em bioquímica.

1.2 Inclui-se no objeto a prestação de assistência técnica

preventiva e corretiva dos equipamentos

1.3 Quanto ao(s) produto(s)/equipamento(s) fabricado(s) no exterior, deverá(ão) 

trazer todas as informações em seus

material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa.

 

 

 

 
 

n.º 9/2022 
Processo Administrativo n.º 200/3604/2021 

TERMO DE COMODATO N.º 
SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DENITERÓI 
COMERCIAL LTDA. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI/FMS, inscrita no CNPJ sob o 

81, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n.º 987, 8º

andares, Centro, Niterói/RJ, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de 

identidade de n.º 12175756-1 IFP-RJ e inscrito no CPF sob o n

 COMODATÁRIA, e a LABINBRAZ COMERCIAL 

Avenida Guido Caloi, n.º 1935, Térreo, Blocos A e B

inscrita no CNPJ sob o n.º 73.008.682/0001-52, 

representante legal, Sr. GUILLERMO JULIO FIGUEROA CASAS

da cédula de identidade de estrangeiro – RNE n.º V747066

° 234.926.808-01, doravante denominada COMODANTE

TERMO DE COMODATO, em decorrência do Pregão Eletrônico 

em conformidade com a Lei n.°8.666/93, com os artigos 579 a 585 do 

 demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas a 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

presente termo de comodato tem por objeto a cessão, pela 

de automação em bioquímica. 

no objeto a prestação de assistência técnica

preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como treinamento para o seu uso

Quanto ao(s) produto(s)/equipamento(s) fabricado(s) no exterior, deverá(ão) 

trazer todas as informações em seus manuais, rótulos, cartuchos, bulas, e todo 

material impresso deve estar escrito em língua Portuguesa. 
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COMODATO N.º 9/2022, QUE ENTRE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

 E A LABINBRAZ 

, inscrita no CNPJ sob o 

81, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, n.º 987, 8º e 9º 

andares, Centro, Niterói/RJ, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. 

, brasileiro, casado, portador da carteira de 

CPF sob o n.º 026.087.017-01, 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., 

A e B, Jardim São Luiz, 

, representada neste 

GUILLERMO JULIO FIGUEROA CASAS, 

V747066-L, e inscrito no 

COMODANTE, resolvem 

do Pregão Eletrônico 

artigos 579 a 585 do 

demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas a 

presente termo de comodato tem por objeto a cessão, pela COMODANTE, de 

no objeto a prestação de assistência técnica, com manutenção 

, bem como treinamento para o seu uso.  

Quanto ao(s) produto(s)/equipamento(s) fabricado(s) no exterior, deverá(ão) 

manuais, rótulos, cartuchos, bulas, e todo 



 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA 

a) Fornecer à COMODANTE

possuir e pertinentes à execução do presente 

b) Exercer a fiscalização do Termo de Comodato; 

c) Receber o objeto, nas formas definidas no Termo de Referência, no Edital, na Ata 

de Registro de preço e no presente Termo de Comodato.

 

CLÁUSULA TERCEIRA

a) Entregar osequipamento

Termo de Referência, no Edital, na Ata de Registro de preço e no presente Termo

Comodato; 

b) Entregar osequipamento

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 

seguro e descarregamento das mercadorias;

c) Manter em estoque um mínimo de bens ne

Termo de Comodato; 

d) Comunicar à COMODATÁRIA

impossibilidade de execução de qualquer obrigação, para a adoção das providências 

cabíveis; 

e) Reparar, corrigir, remover, reco

expensas, bens objeto do Termo de Comodato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as espec

f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, 

direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 

prepostos à COMODATÁRIA

g) Possuir programa de treinamento oferecido por instrutores qualificados e programa 

de assistência técnica com cronograma de manutenção dos equipamentos, 

realizados por profissionais devidamente reg

h) Fornecer manutenção corr

Na impossibilidade de solucionar o problema por questões técnicas, efetuar a troca 

do equipamento até total solução do problema, com um prazo de substituição de no 

máximo 3 (três) dias úteis

 
 

: DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA 

COMODANTE documentos, informações e demais elementos que 

possuir e pertinentes à execução do presente Termo de Comodato

b) Exercer a fiscalização do Termo de Comodato;  

c) Receber o objeto, nas formas definidas no Termo de Referência, no Edital, na Ata 

o de preço e no presente Termo de Comodato. 

TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO COMODANTE 

equipamentos, na quantidade, qualidade, local e prazo especificado 

Termo de Referência, no Edital, na Ata de Registro de preço e no presente Termo

equipamentos sem qualquer ônus para a COMODATÁRIA

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 

seguro e descarregamento das mercadorias; 

anter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do 

COMODATÁRIA, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação, para a adoção das providências 

eparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens objeto do Termo de Comodato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações;  

ndenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, 

direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 

COMODATÁRIA ou terceiros; 

Possuir programa de treinamento oferecido por instrutores qualificados e programa 

de assistência técnica com cronograma de manutenção dos equipamentos, 

realizados por profissionais devidamente registrados no Conselho de Classe;

Fornecer manutenção corretiva num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

Na impossibilidade de solucionar o problema por questões técnicas, efetuar a troca 

do equipamento até total solução do problema, com um prazo de substituição de no 

dias úteis; 
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: DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA  

documentos, informações e demais elementos que 

Termo de Comodato;  

c) Receber o objeto, nas formas definidas no Termo de Referência, no Edital, na Ata 

: DAS OBRIGAÇÕES DO COMODANTE  

, na quantidade, qualidade, local e prazo especificado no 

Termo de Referência, no Edital, na Ata de Registro de preço e no presente Termo de 

COMODATÁRIA, estando 

incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, 

cessários à execução do objeto do 

, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação, para a adoção das providências 

nstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens objeto do Termo de Comodato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais 

ndenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, 

direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus 

Possuir programa de treinamento oferecido por instrutores qualificados e programa 

de assistência técnica com cronograma de manutenção dos equipamentos, 

istrados no Conselho de Classe; 

(vinte e quatro) horas. 

Na impossibilidade de solucionar o problema por questões técnicas, efetuar a troca 

do equipamento até total solução do problema, com um prazo de substituição de no 



 

i)Disponibilizar juntamente com a instalação do equipamento manual de operação 

impresso em língua portuguesa e guia rápido;

j) No ato da entrega do 1º pedido, entregar concomitantemente os protocolos dos 

testes em língua portuguesa

k) Prestar treinamento para equipe

fornecimento de reagentes para tal finalidade, independente dos testes adquiridos no 

Pregão;  

l) Instalar em cada unidade uma estação de tratamento de água por metodologia de 

osmose reversa, em razão da necessidad

incluindo a troca de filtros e todos os acessórios necessários para sua instalação, 

possuindo monitoramento da qualidade da água (c

guia rápido e manual em português

m) Considerando que os equipamentos devem ser munidos de impressora externa, 

embora intrínseca ao sistema, fornecer todos os insumos nece

funcionamento, tais como 

impressão de todos os dados

n)Fornecer todos os insumos

tais comocubetas de reação, cubetas de amostras, frascos de reativos, etc

o)Repor, sem ônus à 

contaminação, alheias ao ma

quais deverão relatar em Formulário de Não Conformidade

p) Fornecer todos os itens com r

q) Manter em estoque um mínimo de bens n

r) Responsabilizar-sepela in

programa existente utilizado pelos laboratórios (

pela manutenção do sistema de Interface, durante o

Termo de Comodato, bem como pela colocação de todo o materia

computadores para interfaceamento e de dois (2) leito

externo por Unidade, do

dos testes, inclusive nobreaks para 

 

 

 

 

 
 

lizar juntamente com a instalação do equipamento manual de operação 

língua portuguesa e guia rápido; 

No ato da entrega do 1º pedido, entregar concomitantemente os protocolos dos 

em língua portuguesa; 

Prestar treinamento para equipe técnica designada pelos laboratórios, com 

fornecimento de reagentes para tal finalidade, independente dos testes adquiridos no 

Instalar em cada unidade uma estação de tratamento de água por metodologia de 

em razão da necessidade de produção de água reagente grau n.º 1, 

incluindo a troca de filtros e todos os acessórios necessários para sua instalação, 

possuindo monitoramento da qualidade da água (condutivímetro), 

guia rápido e manual em português; 

Considerando que os equipamentos devem ser munidos de impressora externa, 

ao sistema, fornecer todos os insumos nece

funcionamento, tais como papel para impressora (A4) e toner suficiente

essão de todos os dados brutos; 

n)Fornecer todos os insumos necessários para funcionamento do

cubetas de reação, cubetas de amostras, frascos de reativos, etc

sem ônus à FMS, os reagentes que apresentem facilidade de 

contaminação, alheias ao manuseio, identificadas pelos responsáveis técnico

em Formulário de Não Conformidade; 

Fornecer todos os itens com registro no Ministério da Saúde; 

Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto;

sepela instalação do interfaceamento dos equipamentos 

e utilizado pelos laboratórios (atualmente COMPLAB), bem 

tenção do sistema de Interface, durante o período de vigência do

bem como pela colocação de todo o materia

computadores para interfaceamento e de dois (2) leitores de código de barras 

do tipo “pistola”, os quais são necessário

, inclusive nobreaks para os computadores do interfaceamento

3 

lizar juntamente com a instalação do equipamento manual de operação 

No ato da entrega do 1º pedido, entregar concomitantemente os protocolos dos 

técnica designada pelos laboratórios, com 

fornecimento de reagentes para tal finalidade, independente dos testes adquiridos no 

Instalar em cada unidade uma estação de tratamento de água por metodologia de 

e de produção de água reagente grau n.º 1, 

incluindo a troca de filtros e todos os acessórios necessários para sua instalação, 

ondutivímetro), acompanhado de 

Considerando que os equipamentos devem ser munidos de impressora externa, 

ao sistema, fornecer todos os insumos necessários para seu 

papel para impressora (A4) e toner suficientes para 

necessários para funcionamento dos equipamentos, 

cubetas de reação, cubetas de amostras, frascos de reativos, etc.; 

eagentes que apresentem facilidade de 

cadas pelos responsáveis técnicos, os 

ecessários à execução do objeto; 

stalação do interfaceamento dos equipamentos com o 

almente COMPLAB), bem como 

período de vigência do presente 

bem como pela colocação de todo o material/equipamento, de 

res de código de barras 

necessários para a realização 

os computadores do interfaceamento. 



 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO

A vigência do presenteTermo de Comodato

Diário Oficial do Município de Niterói

Registro de Preços a que se refere

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

5.1 A entrega dos equipamentos deverá ocorrer imediatamente após a liberação do 

empenho, considerando o tempo que leva para instalação 

5.2 O recebimento dos equipamentos dar

a) 01(um) equipamento: Laboratório Central de Saúde Pública Miguelote Viana 

Avenida Ary Parreiras s/nº 

3235; 

b) 02(dois) equipamentos

Rua Desembargador Athaide Parreiras nº 266 

– tel: 21- 2729-9337; 

c) 01(um) equipamento

Machado s/nº - Barreto –

d) 01(um) equipamento

Nunes, s/nº - Piratininga 

e) 02 (dois) equipamento

Reverendo Armando Ferreira nº 30 

2616-0130; 

f) 02(dois) equipamentos

Luiz Palmier, 726 – Barreto 

5.3 O acompanhamento da execução do 

servidores:Claudia Nascimento de Oliveira 

mat. FMS: 436.185-3 e Claudio Manoel da Silva 

Batalha- mat. FMS: 435.494

5.4 A entrega dos equipamentos 

Empenho, na presença de servidor devidamente autorizado.

5.5 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados 

àUnidade Solicitante, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e 

oito) horas úteis. 

 
 

: DO PRAZO 

A vigência do presenteTermo de Comodato terá início a partir de sua 

Diário Oficial do Município de Niterói e estará adstrita ao fim da vigência 

que se refere. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

quipamentos deverá ocorrer imediatamente após a liberação do 

empenho, considerando o tempo que leva para instalação e interfaceamento.

equipamentos dar-se-á nos seguintes locais:

01(um) equipamento: Laboratório Central de Saúde Pública Miguelote Viana 

Avenida Ary Parreiras s/nº - Bairro Vital Brazil – CEP: 24230-340 

equipamentos: Laboratório do Hospital Municipal Carlos Tortelly 

Rua Desembargador Athaide Parreiras nº 266 – Bairro de Fátima 

equipamento: Laboratório do Hospital Orêncio de Freitas 

– CEP: 24111-000 – tel: (21) 2620-3434; 

equipamento: UPA Mario Monteiro – Estrada Francisco da Cruz 

Piratininga – CEP 24350-000 – tel: (21) 2619-2613;

equipamentos: Laboratório da Policlínica do Largo da Batalha 

everendo Armando Ferreira nº 30 – Largo da Batalha – CEP: 24310

equipamentos: Laboratório da Policlínica Regional João Vizella 

Barreto - CEP: 24.110- 310 – (21) 2694-0613.

O acompanhamento da execução do objeto será realizado pelos 

Claudia Nascimento de Oliveira – Chefe do Serviço de Administração 

3 e Claudio Manoel da Silva – Chefe do Laboratório do Largo da 

mat. FMS: 435.494-0. 

dos equipamentos deverá ser realizada na conformidade da Nota de 

Empenho, na presença de servidor devidamente autorizado. 

É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados 

Unidade Solicitante, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e 
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terá início a partir de sua publicação no 

fim da vigência da Ata de 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 

quipamentos deverá ocorrer imediatamente após a liberação do 

e interfaceamento. 

á nos seguintes locais: 

01(um) equipamento: Laboratório Central de Saúde Pública Miguelote Viana – 

340 – tel: (21) 2710-

unicipal Carlos Tortelly – 

Bairro de Fátima – CEP: 24070-090 

: Laboratório do Hospital Orêncio de Freitas – Avenida 

 

Estrada Francisco da Cruz 

2613; 

nica do Largo da Batalha – Rua 

CEP: 24310-340 – tel: (21) 

: Laboratório da Policlínica Regional João Vizella – Rua 

0613. 

será realizado pelos 

Chefe do Serviço de Administração - 

Chefe do Laboratório do Largo da 

zada na conformidade da Nota de 

É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados 

Unidade Solicitante, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e 



 

5.6 A entrega dos equipamentos, deverá ser feita em cada Laboratório, a ser 

combinado dia e horário com cada responsável pelos serviços locais, em razão das 

especificidades de cada serviço.

5.7 Os equipamentos 

sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados 

durante o transporte. 

5.8 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a 

caixa dos originais. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Os equipamentos devem

a) Possuir auto analisador para química clinica de acesso randômico por 

paciente, ininterrupto;  

b) Possuir Carregamento contínuo, multiparamétrico

c) Possuir velocidade fotométrica mínima de 400 testes/horas e mínimo de 140 

testes/hora em módulo ISE; 

d) Possuir lavagem automática das cubetas ou cubetas descartáveis; 

e) Possuir bandeja de reativos refrigerada (2

posições;  

f) Possuir identificador por código de barras para reagentes (leitor interno ou 

externo);  

g) Possuir bandeja de amostras com no mínimo 70 posições; 

h) Possuir cubetas de amostras e aceitação de tubos primários de 5, 7 e 10 ml e 

amostras pediátricas;  

i) Possuir no mínimo duas sondas para pipetagem, distintas para amostras e 

reagentes;  

j) Possuir identificação por código de barras das amostras (leitor incorporado) e 

frascos de reativos; 

k) Disponibilizar detector de coágulos, fibrinas e bolhas; 

l) Possuir volume de amostras

m) Possuir sensor de nível de líquido para amostra, reativos, água e esgoto; 

n) Possuir sistema de incubação por S

o) Caso o computador seja incorporado no equipamento, o mesmo deverá vir 

acompanhado de monitor led ou lcd;

 
 

5.6 A entrega dos equipamentos, deverá ser feita em cada Laboratório, a ser 

combinado dia e horário com cada responsável pelos serviços locais, em razão das 

especificidades de cada serviço. 

 deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, 

sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados 

As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a 

CLÁUSULA SEXTA: DAS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

m ter as seguintes especificações técnicas

analisador para química clinica de acesso randômico por 

Carregamento contínuo, multiparamétrico;  

Possuir velocidade fotométrica mínima de 400 testes/horas e mínimo de 140 

testes/hora em módulo ISE;  

Possuir lavagem automática das cubetas ou cubetas descartáveis; 

ndeja de reativos refrigerada (2-8 graus Celsius

Possuir identificador por código de barras para reagentes (leitor interno ou 

Possuir bandeja de amostras com no mínimo 70 posições; 

Possuir cubetas de amostras e aceitação de tubos primários de 5, 7 e 10 ml e 

mínimo duas sondas para pipetagem, distintas para amostras e 

Possuir identificação por código de barras das amostras (leitor incorporado) e 

detector de coágulos, fibrinas e bolhas;  

Possuir volume de amostras programáveis;  

Possuir sensor de nível de líquido para amostra, reativos, água e esgoto; 

istema de incubação por Sistema Peltier;  

Caso o computador seja incorporado no equipamento, o mesmo deverá vir 

acompanhado de monitor led ou lcd; 
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5.6 A entrega dos equipamentos, deverá ser feita em cada Laboratório, a ser 

combinado dia e horário com cada responsável pelos serviços locais, em razão das 

deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, 

sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados 

As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a 

CLÁUSULA SEXTA: DAS ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 

técnicas:  

analisador para química clinica de acesso randômico por 

Possuir velocidade fotométrica mínima de 400 testes/horas e mínimo de 140 

Possuir lavagem automática das cubetas ou cubetas descartáveis;  

elsius) de no mínimo 45 

Possuir identificador por código de barras para reagentes (leitor interno ou 

Possuir bandeja de amostras com no mínimo 70 posições;  

Possuir cubetas de amostras e aceitação de tubos primários de 5, 7 e 10 ml e 

mínimo duas sondas para pipetagem, distintas para amostras e 

Possuir identificação por código de barras das amostras (leitor incorporado) e 

Possuir sensor de nível de líquido para amostra, reativos, água e esgoto;  

Caso o computador seja incorporado no equipamento, o mesmo deverá vir 



 

p) Possuir Impressora externa para impressão dos resultados a laser; 

q) Possuir sistema preparado para interfaceamento com SIL (sistema de 

informação laboratorial) utilizado no momento da aquisição (sistema usado pelo 

laboratório) bidirecional; 

r) Possuir software com p

qualquer momento;  

s) Possuir idioma preferencialmente em português; 

t) Possuir sistema com plataforma em Windows;

u) Possuir consumo de água de no máximo 28 litros/horas; 

v) Disponibilizar relatório de consumo d

reagentes rastreáveis;  

w) Possuir sistema de diluição e reprocessamento das amostras; 

x) Possuir repetição de amostras patológicas automáticas; 

y) Possuir monitoramento do 

z) Possuir controle de qua

regras de Westgard, com possibilidade de escolha dos tipos de regras; 

aa)  Os equipamentos deverão

(Nobreaks Senoidal); 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DENÚNCIA 

Este Termo de Comodato poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer 

das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas 

legais ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente 

ainda, denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio aviso, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitada a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente Termo de C

Município de Niterói, nos termos da legislação em vigor, será de incumbência da 

COMODATÁRIA, e ocorrerá em até 20 (vinte) dias a contar da

 

 

 

 

 
 

Impressora externa para impressão dos resultados a laser; 

istema preparado para interfaceamento com SIL (sistema de 

informação laboratorial) utilizado no momento da aquisição (sistema usado pelo 

laboratório) bidirecional;  

oftware com possibilidade de programação de perfis e emergências a 

dioma preferencialmente em português;  

istema com plataforma em Windows; 

onsumo de água de no máximo 28 litros/horas;  

relatório de consumo de reagentes bem como lotes de 

ossuir sistema de diluição e reprocessamento das amostras; 

epetição de amostras patológicas automáticas;  

onitoramento do volume de amostra e reativo online

ontrole de qualidade, Estatísticas. Gráficos de Levey

regras de Westgard, com possibilidade de escolha dos tipos de regras; 

s deverão vir acompanhados de sistema de proteção elétrica 

DA RESCISÃO E DENÚNCIA  

omodato poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer 

das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas 

legais ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente 

ainda, denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio aviso, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitada a legislação vigente. 

: DA PUBLICAÇÃO  

do extrato do presente Termo de Comodato n

, nos termos da legislação em vigor, será de incumbência da 

, e ocorrerá em até 20 (vinte) dias a contar da sua
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Impressora externa para impressão dos resultados a laser;  

istema preparado para interfaceamento com SIL (sistema de 

informação laboratorial) utilizado no momento da aquisição (sistema usado pelo 

ossibilidade de programação de perfis e emergências a 

e reagentes bem como lotes de 

ossuir sistema de diluição e reprocessamento das amostras;  

volume de amostra e reativo online;  

lidade, Estatísticas. Gráficos de Levey-Jennings e 

regras de Westgard, com possibilidade de escolha dos tipos de regras;  

de sistema de proteção elétrica 

omodato poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer 

das obrigações ou condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas 

legais ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou 

ainda, denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante prévio aviso, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitada a legislação vigente.  

no Diário Oficial do 

, nos termos da legislação em vigor, será de incumbência da 

sua assinatura.  



 

 

CLÁUSULA NONA: DO FORO

Fica eleito desde já o Foro da Justiça da Comarca de Niterói para dirimir questões 

oriundas deste Termo de Comodato

mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 

assinam o presente termo em 0

testemunhas abaixo identificadas. 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

 
 
 
 

GUILLERMO JULIO FIGUEROA CASAS

 
 
 
Testemunhas:  
______________________________ 
______________________________
 

 
 

: DO FORO 

Fica eleito desde já o Foro da Justiça da Comarca de Niterói para dirimir questões 

Termo de Comodato, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 

e termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as 

testemunhas abaixo identificadas.  

 

Niterói, 17 de maio de 2022. 

 
 
 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

COMODATÁRIA 

GUILLERMO JULIO FIGUEROA CASAS 
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA. 

COMODANTE 

______________________________  
______________________________ 
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Fica eleito desde já o Foro da Justiça da Comarca de Niterói para dirimir questões 

, renunciando as partes a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. E assim, por estarem justas e acordadas, as partes 

) vias de igual teor e forma, perante as 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
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