CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nº
00149/2016
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DA CAMPANHA E A
EMPRESA
RODRIGO
DAMASCENO
FERREIRA - EPP
O Município da Campanha, pessoa jurídica de direito público, sito a Rua Dr. Brandão, 59 - Centro no
município de Campanha, Estado de Minas Gerais, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal
Senhor Lázaro Roberto da Silva, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-8.036.184 - SSP/MG,
inscrito no CPF/MF sob n.º 681.769.536-87, brasileiro, casado, denominada CONTRATANTE, e a
Empresa RODRIGO DAMASCENO FERREIRA, pessoa jurídica de direito privado, com endereço à Rua Otto
Rudolf Jordan, 18, Centro – São Gonçalo do Sapucai/MG – CEP 37490-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº.
01.704.747/0001-93, neste ato representada por seu Responsável Legal, Senhor Rodrigo Damasceno
Ferreira – CPF 794.009.496-34, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO, do tipo Menor Preço por
ítem, nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de
Julho de 2002 e pelo Decreto Municipal de nº: 4006/2006 e 4007/2006, assim como pelas condições do
Edital de PREGÃO nº. 00048/2016, pelos termos da proposta da CONTRATADA parte integrante deste
contrato e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA conforme
segue:
RODRIGO DAMASCENO FERREIRA
CNPJ/CPF: 01.704.747/0001-93
ENDEREÇO: OTTO RUDOLF JORDAN , 18 - CENTRO - SAO GONCALO DO SAPUC - MG
- 37490-000
Seq. Item

Descrição

Marca

UN Qtd. Valor
Unitário

Valor
Total

53

042493 ABRAÇADEIRA BRANCA NYLON kaz
4,8 X 200 - ABRAÇADEIRA
BRANCA NYLON 4,8 X 200

UN 20

11,5000

230,00

54

042499 BATERIA 12V 7AH - BATERIA
12V 7AH

multitoc

U

90,0000

1800,00

55

027922 CABO HDMI 10 MTRS - CABO
HDMI 10 MTRS

impt

UN 5

28,0000

140,00

56

043240 CABO HDMI 15 METROS - CABO impt
HDMI 15 METROS

UN 5

42,0000

210,00

57

042488 CABO HDMI 5 MTRS - CABO
HDMI 5 MTRS

impt

UN 5

18,0000

90,00

58

025734 CABO USB / PARALELO - CABO
USB / PARALELO

impt

UN 5

21,0000

105,00

20

59

042490 CABO VGA 10 MTR - CABO VGA impt
10 MTR

UN 5

30,0000

150,00

60

043216 CABO VGA 15 MTR - CABO VGA impt
15 MTR

UN 10

43,0000

430,00

61

042489 CABO VGA 5 MTR - CABO VGA 5 impt
MTR

UN 5

18,0000

90,00

62

042511 DRIVER DVD EXTERNO DRIVER DVD EXTERNO

samsung

UN 2

110,0000

220,00

63

041247 DVD R VIRGEM DVD-R - DVD R
VIRGEM DVD-R

multilaser UN 200 0,7300

146,00

64

043217 FITA PARA IMPRESSORA
LX350/ LX300/ LX300+II - FITA
PARA IMPRESSORA LX350/
LX300/ LX300+II

danny
fitas

65

UN 50

10,4000

520,00

025472 FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK npower
120 W - FONTE UNIVERSAL
NOTEBOOK 120 W

U

5

80,0000

400,00

66

041244 GRAVADOR DVD SATA GRAVADOR DVD SATA

UN 5

68,9000

344,50

67

042528 IMPRESSORA JATO DE TINTA, epson
MULTIFUNCIONAL COLORIDA.
L375
5760 X 1440 DPI - IMPRESSORA
JATO DE TINTA,
MULTIFUNCIONAL COLORIDA.
5760 X 1440 DPI

UN 10

1059,5000 10595,00

68

008825 IMPRESSORA MATRICIAL, 80
COLUNAS, 9 AGULHAS,
VELOCIDADE DE 300 CPS IMPRESSORA MATRICIAL, 80
COLUNAS, 9 AGULHAS,
VELOCIDADE DE 300 CPS

epson
UN 10
Lx350edg

1139,0000 11390,00

69

043220 MINI ADAPTADOR WIRELLES
150 MBPS USB - MINI
ADAPTADOR WIRELLES 150
MBPS USB

tplink

UN 20

35,0000

700,00

70

042503 MINI HD EXTERNO 1TB - MINI
HD EXTERNO 1TB

seagate

UN 10

249,0000

2490,00

71

014648 MOUSE USB - MOUSE USB

mymax

UN 50

7,8000

390,00

72

042533 NO BREAK 600VA BIVOLT - NO
BREAK 600VA BIVOLT

sms
600va bi

UN 15

328,0000

4920,00

73

042498 REFIL PARA ECOTANK CIANO REFIL PARA ECOTANK CIANO

epson

U

53,0000

1060,00

lite-on

20

74

042497 REFIL PARA ECOTANK TINTA
AMARELA - REFIL PARA
ECOTANK TINTA AMARELA

epson

U

20

53,0000

1060,00

75

042496 REFIL PARA ECOTANK TINTA
MAGENTA - REFIL PARA
ECOTANK TINTA MAGENTA

epson

U

20

53,0000

1060,00

76

042495 REFIL PARA ECOTANK TINTA
epson
PRETA - REFIL PARA ECOTANK
TINTA PRETA

U

20

53,0000

1060,00

77

042518 REPETIDOR DE SINAL
WIRELLES WI-FI 300MBPS REPETIDOR DE SINAL
WIRELLES WI-FI 300MBPS

tp link 850 UN 10

97,9000

979,00

78

042500 SUPORTE TV FIXO ATÉ 70' SUPORTE TV FIXO ATÉ 70'

impt

UN 10

19,0000

190,00

79

019331 TECLADO USB - TECLADO USB

mymax

UN 50

19,0000

950,00

Total

41719,50

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e
demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste
instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato
serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho fundamentado por assessor
jurídico desta municipalidade.
Integram este contrato, o Edital de PREGÃO nº 00048/2016 e seus Anexos, Proposta de Preços Escrita,
de cujo inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam.
Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita
através de correspondência devidamente protocolada.
CLÁUSULA TERCEIRA – SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS
As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 8.666/93, ao Edital de PREGÃO nº
00048/2016 e às cláusulas expressas neste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato:
I – Entregar os objetos do contrato, observando as seguintes especificações:
II - Todos os produtos licitados deverão ser fornecidos conforme solicitação do Departamento de
Compras, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar do recebimento da Autorização da responsável
pelo Setor solicitante.
III – Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência
do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
IV – Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente contrato;

V – Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO nº 00048/2016 que deu origem ao
presente instrumento, inclusive o Anexo I, que estipula a forma de execução do objeto;
VI – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº
8.666/93.
VII – Os produtos entregues deverão ser de boa qualidade.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato:
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os
pagamentos de acordo com a Cláusula Nona;
II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à execução da contratação;
III - Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
cumprimento da contratação;
IV - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade;
V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
VI – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – EXECUÇÃO DO OBJETO
Os produtos/materiais adquiridos deverão ser entregues conforme necessidade de acordo com a
solicitação do Departamento de Compras e autorização da Secretaria ou Departamento Solicitante. A
CONTRATADA é responsável pela fiscalização da execução da entrega dos materiais, bem como pela
aplicação das penalidades cabíveis, sendo responsável por qualquer falha, imperícia ou má execução dos
mesmos.
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO
O CONTRATANTE fiscalizará a execução da presente contratação por meio de um representante, Lucas
José Ferreira Maia – CPF: 080.175.556-52, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº
8.666/93. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. Verificada a ocorrência de
irregularidade no cumprimento do contrato, o Município CONTRATANTE tomará as providências legais e
contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato e na
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; A fiscalização por parte do CONTRATANTE não eximirá
ou reduzirá, em qualquer hipótese, as responsabilidades da CONTRATADA em eventual falta que venha
a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.
CLAUSULA OITAVA – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta da dotação
específica para o exercício de 2016 e as correspondentes para os exercícios vindouros se necessário, a
saber:

CLÁUSULA NONA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor global deste contrato é de R$ 41719,50 (quarenta e um mil, setecentos e dezenove reais e
cinquenta centavos).
O pagamento à CONTRATADA será efetuado após 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal .
CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá vigência até 31/12/2016, podendo, no interesse da Administração, mediante
Termo Aditivo, a ser prorrogado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
-Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o edital, ou recusarse a assinar o Contrato injustificadamente, conforme o edital, a Pregoeira examinará a proposta ou
lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital,
inclusive negociando o melhor preço.
-O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital,
além de outras cominações legais.
-Fica o CONTRATADO sujeito a multa equivalente a 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, por
infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais penalidades
previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, assegurado o direito de defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
-Constituem motivos para a rescisão do presente contrato o não cumprimento de qualquer das
cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos
administrativos (Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).
-A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte
da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos prejuízos
causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.
-Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser
o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela
CONTRATADA, previstas no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – NOVAÇÃO
-A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste Contrato e na Lei em
geral e não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não
devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras
sendo que todos os recursos postos à disposição do CONTRATANTE serão considerados como
cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
-O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em
modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Campanha, Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual em 02 (duas)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Campanha, 24 deoutubro de 2016

_____________________________________
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

___________________________________
Rodrigo Damasceno Ferreira
Contratada

Visto Jurídico:

Testemunhas:
Assinatura:

Assinatura:

