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CONTRATO ADM IN ISTRATIVO

PROCESSO LtCtTATÓntO No: 11 12022
PREGÃO PRESENGIAL NO: O8I2O22
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No:2812022

GONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNTCíP|o DE
SÃo FÉLIX DE MINAS E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA CARVALHAIS &
VTANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ODONTOLÓGICOS LTDA.ME PARA OS FINS QUE SE ESPECíFICA NOS
TERMOS DO EDITAL OO pneOÃO No:0812022.

O Município de São Félix de Minas, inscrito no CNPJ n' 01.613.12110001-71, Rua Frei
lnocêncio, 236, Bairro Centro, Cidade de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais,
CEP 35.275-000, neste ato representado por seu Prefeito, Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, CPF n" 1 15.661 .376-08, residente e domiciliado neste Município,
doravante denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, a empresa
Carvalhais & Viana Distribuidora De Produtos Hospitalares E Odontológicos LTDA-IUE,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.496.52510001-13, localizada na Rua Santa Barbara
no.138, Bairro Vila Mariana, Cidade de Governador Valadares /[/G, neste atc,

representada por sua Sócia Administradora Sr'. Kátia Sirlene Soares Carvalhais,
portador da Carteira de ldentidade no Mg - 6.247.521, expedida pela SSP/MG, CPF no

011.581.266-03, doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com o constante
no Processo Licitatorio No: 1112022, referente ao Pregão Presencial No: 0812022,
resolvem celebrar o presente Contrato, em conformidade com o disposto na Lei no

10.52012002, na Lei 8.666/1993, nas demais legislações pertinentes, em suas
alterações posteriores, ou em outros dispositivos legais que vierem a substituí-los, que
as partes se sujeitam a cumprir, mediante as cláusulas e condições estabelecidas a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição
de um projetor multimídia e um microscópio, para cumprimento do disposto na
Resolução SES/IMG no 7.73312021, para auxiliar no enfrentamento das Arboviroses,
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ITEM QUANT UNID DEScRTÇÃo MARCA

01 0í UNID-

PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) - Tecnotogia 3LCD;
Alta Luminosidade: 3300 ANSI Lumns; Alto Contraste
2000:1;Vídeo e controle via USB; Liga e Desliga
lnslantaneamente; Senha e Barra de Segurança; Alta
durabilidade da lâmpada: 5000 Horas em Modo economico;
Resolução nat.: SVGA 800x600 Pixels; Nível de ruído: 37 dB
(alta Luminosidade) 29 dB (baixa Luminosidade);Lentes: F: 1.44
- l6.6mm;Lâmpada: 200W UHE E-Torl, 5000H (baixa
luminosidade), 4000H (alta luminosidade);TV Compatível:
NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas de TV. Sinal de
entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/MPAL/N-PAUPAL60/ SECAM
480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i; Cartão de som: 'l W; Cartão de
som: 1 W; Distância da projeção: 30" a 350" - 0,87m a 10,5m;
Voltagem: AC 100-240V. Frequência: 50/60 Hz; '1 Cabo de
energia; 1 Controle remoto; 1 CaboVGA; í Cabo USB;

LUUK YOUNG
MODELO:
T6P3500
LUMENS

02 01 UNIDAD

MICROSCOPIO BINOCULAR COM CONTROLE DE
TLUM|NAÇÃo LED, coM coNTRoLE DE TNTENSTDADE E
AUMENTo 1600 VEZES BIVoLT CoM BoTÃo LIGAR E
DESLIGAR.

COLEMAN
MODELO:
P2O7 LED

R$:4.450,00

TOTAL. R$ 9.075,00
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CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUçÃO - Por não se tratar da contratação
de execução de obra ou serviço, não se aplicam os regimes de execução citados no
inciso Vlll do art. 60 da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA TERCETRA - VIGÊNC|A - O contrato vigerá da data da sua assinatura e
encerrando em 31 de dezembro de 2022

CLAUSULA QUARTA - EFICACIA - O presente contrato só terá eficácia depois de
aprovado pela autoridade competente e após a publicação de seu extrato no Orgão
Oficial.
4.í - lncumbirá à Prefeitura Municipal de São Félix de [/linas, providenciar, às suas
expensas, a publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial.

CLAUSULA QUINTA - PREçO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$: 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais)que é o constante da proposta comercial.

CLAUSULA SEXTA - REPAGTUAçÃO - A cláusula de repactuação não se aplica ao
fornecimento objeto deste contrato.

CLAUSULA SÉTIMA - RECEBTMENTO - O recebimento do veículo, objeto deste
contrato será realizado nos termos do Edital do Pregão No:0812022.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento do veículo será efetuado nos
termos do Edital do Pregão No:0812022.

CLAUSULA NONA - GARANTIA - Para a execução do objeto do presente contrato, a
CONTRATADA está dispensada da apresentação de garantia.

CLAUSULA DÉclMA - cRÉDtTo oRçAMENTÁRlo - As despesas inerentes à
do ob d nte contrato correrão r conta da inte

CLAUSULA DÉCrMA PRIMEIRA OBRIGAçÕES DA CONTRATADA - As
obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão N':0812022
e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:
11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre o item
ofertado na licitação;
11.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados durante o fornecimento;
11.3 - Níanter firme sua proposta durante o seu prazo de validade;
11.4 - Entregar o(s) item(s) objeto do presente contrato nas especificações contidas no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial No:0812022.
11.5 - Apresentar os documentos fiscais comprados em conformidade com a legislação
vigente; CARVALHATS âffi:"i"..,EVIANA anulilsi
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DOTAÇÃO DORCAMENTÁRA NOMENCLATURA FONTE DE RECURSO

0000307.209084.103051 1 1 12.087.44905200000

Secr. Mun. De Saúde/Fundo Municipal de
saude/saúdeA/igilancia
epidemiologica/desenvolvendo o
crescimento do povo/manutenção da
vigilancia em saude/Equipamentos e
Material Permanente

102 - Receitas de lmpostos e de
Transferências de lmpostos
Vinculados à Saúde.

1 55 - Transferências de Recursos
do fundo estadual de Saúde

\
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11.6 - [\Ianter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no
Edital;
11.7 - Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo

estabelecido pelo fiscal do contrato;
11.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição
do item fornecido;
11.9 - Estar em situação regular junto à contratante;
11.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer anormalidade
verificada, inclusive de ordem funcional, que atente contra o adequado cumprimento
deste contrato, para que sejam adotadas as providências necessárias;
11.11- Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto
do Contrato;
11.12 - Nomear, em até 05 (cinco)dias úteis após a assinatura do contrato, um preposto

responsávelpelo contrato e um substituto para esse preposto, com a missão de garantir
a adequada execução do contrato;
11.13 - Fornecer à CONTRATANTE, no mínimo, um número de telefone fixo, um

número de telefone móvel, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a
comunicação rápida no que se refere à execução do presente contrato;
11.14 - Responsabilizar-se pelo fornecimento do(s) item(s), objeto deste Contrato,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo
ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas
atividades, vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
11.15 - Entregar os itens, devendo a GONTRATADA estar ciente das normas técnicas
da ABNT, correspondente às demandas descritas no Termo de Referência.

GLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE - As
obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial
No: 08/2022 e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:
12.1 - Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;
12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula
décima terceira deste contrato;
12.3 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;
12.4 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA no ptazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA - FTSCALIZAçÃO DO CONTRATO - A execução
do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretária Municipal de Educação.
13.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Félix de
[t/inas e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
13.2 - A flscalização do Contrato verificará se o item foi entregue de acordo com as
exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:
13.2.1 - Estando o item em conformidade, o documento de cobrança deverá ser
atestado pela fiscalizaçáo do contrato e enviado ao setor responsável pelo pagamento
da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido pagamento' 
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13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recu

do item, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das providências que

se fizerem necessárias.
13.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão
ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.
13.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o item entregue, se em

desacordo com os termos do Edital do Pregão No: 08/2022.

CLÁUSULA DÉC|MA QUARTA- PENALIDADES - O descumprimento total ou parcial

das obrigaçôes assumidas no presente contrato ensejará a aplicação das penalidades
previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉC|MA QUINTA - RESCISÃO - O presente Contrato poderá ser
rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei no 8.666/93,
observado o estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos
abaixo:

15.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
15.2 - O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando
a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos
estipulados;
í5.3 - O atraso injustificado do início do fornecimento, sem justa causa e sem prévia
comunicação à Admi nistração;
15.4 - A paralisação do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicação à

Administração;
{5.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaçáo da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem
como fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, desde que prejudique a
execução do Contrato ou implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das
normas legais que disciplinam as licitaçÕes, com entrega dos itens mencionados no
Termo de Referência;
15.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
15.7 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
ParágraÍo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;
15.8 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
15.9 - A dissolução da sociedade;
15.í0 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa,
desde que prejudique a execução do Termo de Contrato;
15.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está
subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o Termo de Contrato;
15.12 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; ÍARuHAsÉ 

:t' r'r'

Pô
o

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 0t.673.121/000L-71
www.saof el ix.mg. gov.br

ADE
PRODUTOS

HOSP:104%52
5000113

\,

tL. içg





\
G

.',.. a:

§â§ rÊilx
§§ llütNA§

15.í3 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.
15.15 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os
artigos 79 e 80 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAçÔES - Este Contrato poderá ser alterado
na forma do disposto no art. 65 da Lei n.o 8.666/93, sempre por meio de Termo Aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - CASOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso
venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, os chamados casos
omissos, estes deverão ser resolvidos entre as partes, respeitados o objeto deste
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei
n.o 8.666/93, aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena - MG,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei n.o 8.666/93, que, lido e
achado conforme, é assinado em 03 (três) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE,
com registro de seu extrato.

Prefeitura ltlunicipal de São Félix de Minas - MG, 14 de abril de 2022

MARCOS SORDINE
Prefeito n

cARVALHATs e vnun l;1ffi!:J:lç ÍiiH
DISTRIBUIDORA DE ólsmreuroone ot
PRODUTOS PRODUTOS

HOSP:1 049652500O1 HOSPr10496s2s000ll3

I ? Dàdos:2022.04.18
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CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGrcOS LTDA.ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome Nome
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