
::: ]

§AO FÉLIX
DE MINAS

q'o
Y,

()
i)

CONTRATO ADMINISTRATIVO

contratação de execução de obra ou serviço, não se aplicam os regi
execução citados no inciso Vlll do art. 60 da Lei no 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA - O contrato vigerá da data da su

\.

Processo Licitatório No :27 12021

Pregão Presencial Para Registro de Preços No:2612021
Termo de Contrato Administrativo No:4112021

coNTRATo euE ENTRE st CELEBRAM, DE uM LADo, o nuNtcípto oe
sÃo pÉLtx DE MINAS-MG E, oE ourRo LADo, A EMPRESA MsGv
COMERCIO E SERVIçOS REPROGRAFICOS LTDA, PARA. FINS DE

t-oclÇÃo DE tMpREssoRAs coPIADoRAS MoNocRoMATlcAS E

colonrol E DUAS SCANNER, coM REPoslÇÃo DE ToDAS As PEÇAS

E MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS) QUE SE FIZEREM

ruecessÁruos, ExcETo PAPEL, GRAMPo E oPERADoR, DESTINADAS
AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

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 no 115.661.376-08, residente e domiciliado neste
Município, doravante denominado simplesmente Contratante, e, de outro lado, a

empresa MSGV Comercio e Serviços Reprograficos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob
o no 22.255.015/0001-33, localizada na Rua Marechal Floriano, No 2369, Bairro de
Lurdes, Governador Valadares/MG, neste ato representada pelo seu procurador, Sr.

Gilberto Junio da Silva, portador da Carteira de ldentidade no MG 3944392, expedida
pela SSP/MG, CPF no 419.638.8í6-72, doravante denominada CONTRATADA, e de
acordo com o constante no Processo Licitatório No:2712021, reÍerente ao Pregão
Presencial para Registro de Preços No:2612021, 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
locação de impressoras copiadoras monocromáticas e colorida e dois Scanner, com
reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem
necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das
atividades das secretaiias municipais, conforme especificaçÕes na CLAUSULA
QUARTA deste instrumento contratual:

1.1 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o Edital
de Licitação do Pregão Presencial No:26/2021, incluindo seusAnexos, e a Proposta
da CONTRATADA, datada de 1410712021, bem como seus anexos, e demais
elementos constantes do Processo Administrativo de Licitaçâo No:2712021.

CúUSULA SEGUNDA - REGIME DE ExEcUÇÃo Por não se tratar

até a 31 de dezembro do corrente ano.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OI.6L3.L2UO0O
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O presente contrato só terá eficácia d de
e após a publicação de seu extrato no Orgão

Oficial

4.í - lncumbirá à Prefeitura de São Felix de Minas, providenciar, às suas expensas,
a publicação do extrato do contrato no Orgão Oficial, sendo o mesmo procedimento

será adotado para eventual termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO - O presente contrato administrativo tem o valor de
R$ 43.148,40 (quarenta e três mil cento e quarenta e oito reais e quarenta

centavos), estando os equipamentos especificados abaixo.

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

CúUSULA SETIMA RECEBIMENTO O recebimento dos equipamentos
locados, objeto deste contrato, será realizado nos termos do Edital do Pregão
No:2612021.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO - O pagamento dos equipamentos locados
será efetuado nos termos do Edital do Pregão No:2612021.

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

cLÁusuLA DÉctMA - cRÉDtro oRÇAMENTÁRto - As despesas inere
execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35,275-000 - CNPf:
www.saofelix.m g.gov.br
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CLÁUSULA QUARTA - EFICÁCIA -
aprovado pela autoridade competente

VALOR
UNIT

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUALDESCRTçÃOITEM UNID. QT

266,67 2.666,70 32.000,401 Unid. 10

Locação de 07 (sete) multifuncionais
monocromáticos: impressoras, copiadoras,
scaner e fax, com franquia de 5.000 (cinco mil)
cópias por mês.

2.988,00249,00 249,002 Unid 0í
Locação de 01 (uma) Multifuncional laser
colorida, impressora, copiadora, scanner e Íax.

680,00 8.160,003 Unid 01
Locação 01 Scanner, conÍigurações mínimas
Scanner compacto com alimentador de
documentos sensor de imagem

680,00

43.148,40

Secr. De Administração e governo: 7 multifuncional monocromatico, í multifuncional colorida e 1

scanner.

Secr. De Educação; 2 multifuncional monocromatico

Secr. De saúde; 1 multifuncional monocromatico
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GLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAçOES DA CONTRATADA - As
obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão
No:2612021e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

11.1 - Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os itens
ofertados na licitação;

1'|'.2 - Arcar com qualquer prejuízo causado à Administração ou a terceiros por seus
empregados durante o fornecimento;

11.3 - Manter firme sua proposta durante o seu ptazo de validade;

11.4 - Entregar os equipamentos para manutenção das atividades das Secretarias
Municipais, objeto do presente contrato nas especificaçÕes contidas no Anexo I

deste Contrato;

11.5 - Apresentar os documentos fiscais dos itens locados em conformidade com a
legislação vigente;

íí.6 - Manter 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;
í1.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
parte, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes
equipamentos para manutenção das atividades das Secretarias Mun
fornecidos;

1í.9 - Estar em situação regular junto à contratante;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP|: 0í..6!3.121/OOOL-71
www.saofelix.m g.gov.br

2020 1 .0 41 221 1 1 42.007 .33903900000

Secretaria Municipal de Administração e
Governo/Sec.Municipal de
Admin istração/Adimin istração/Gestão
participativa, transparente e
eficiente/Manutençlão da sec. Municipal de
administração e governo/Outros serviços
Terceiros-Pessoa J u rÍd ica

100

208041 .121221 1 1 12.024.33903900000

Secretaria Mun icipal de Ed ucação/Sec. Mu nici pal

de Educação/Educação/Administração
geral/desenvolvendo o crescimento do seu
povo/Manutençlão dos serviços
educacionais/Outros serviços Terceiros-Pessoa
Jurídica

101

20905 1 . 1 01 221 1 1 1 2.036.33903900000

Secretaria Municipal de Saúde/Sec. De
Saúde/Saúde/Administração geral/
desenvolvendo o crescimento do seu
povo/Manutençlão da secr. De saúde/Outros
serviços Terceiros-Pessoa J urídica
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11.10 - Comunicar imediatamente à fiscalização do Contrato qualquer
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 responsável pelo 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 comunícação rápída no que se refere à execução do presente contrato;

11.14 - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, 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, diretâ ou indíretamente, causar ou provocar à
CONTRATANTE e a terceiros;

cLÁusuLA DECTMA SEGUNDA - OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE - As
obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços No:26l2021 e seus Anexos, bem como as
dispostas abaixo:

12.1
contrato;

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste

12.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na
cláusula treze 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 prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁusuLA DÉctMA TERcEIRA - FtscALIzAçÃo Do coNTRATo - A execução
do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da
especialmente designados pelo (responsável pelo orgão contratante)

13.1 - A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São F
de Minas - MG e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRA
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
implica corresponsabilídade do Poder Público ou de seus agentes e p

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32q69O66 - CEp: 35.275-000 - cNpfr OL.6L3.LZ||OOOÍ
www.saofelix,mg,gov,br
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13.2 - A fiscalização do Contrato verificará se os materiais foram entreg u de
acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:

13.2.1 - Estando os equipamentos em conformidade, os documentos de cobrança
deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao setor responsável
pelos pagamentos da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas para o devido
pagamento;

13.2.2 - Em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de
Recusa dos materiais, que será encaminhado à CONTRATADA para adoção das
providências que se fizerem necessárias.

í3.3 - 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 material entregue, se em
desacordo com os termos do Edital do Pregão No:2612021.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES - Pela infração das cláusulas do
Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à

CONTRATADA as seguintes penalidades:

14.1 - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretam prejuízos significativos ao objeto da licitação;

14.2 - Multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.2.1 - irregularidade das condiçÕes de habilitação e/ou do SICAF, caso a
irregularidade permaneça por mais de 15 (quinze) dias contados do recebimento de
notificação formal enviada pela CONTRATANTE;

14.2.2 - atraso de até 10 (dez) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de seu
substituto;

14.2.3 - não fornecimento dos contatos exigidos no inciso XVlll da cláusula décima
primeira do presente contrato;

14.2.4 - demais infraçÕes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da licitação nem
prejuízos ao erário público;

14.3 - multa de 2,00o/o (dois por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
o ÓnCÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.3.1 - paralisação do fornecimento por período de até 01 (um) dias úteis,
em caso de greve;

14.3.2 - atraso de 10 (dez) a 20 (vinte) dias úteis na nomeação do
seu substituto;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OL.6L3.121/OOOL'71
www.saofelix.mg.gov.br
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í4.3.3 - irregularidade das condições de habilitação, caso a irregul
permaneça por mais de 30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação
formal enviada pela CONTRATANTE;

14.4 - multa de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.4.1 - paralisação do fornecimento por período de 01 (um) a 05 (cinco) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.4.2 - atraso de mais de 20 (vinte) dias úteis na nomeação do preposto e/ou de
seu substituto;

14.4.5 - demais infrações contratuais consideradas faltas médias, assim entendidas
aquelas que reduzam ou dificultem a produtividade de pelo menos um servidor da
CONTRATANTE e/ou acarretem prquízo leve ao erário público;

14.5 - Multa de 7 ,00o/o (sete por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação para
o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.5.1 - paralisação do fornecimento por período de 06 (seis) a 10 (dez) dias úteis,
mesmo em caso de greve;

14.6 - Multa de 10,00% (dez por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos.

14.6.1 - paralisação do fornecimento por período de 11 (onze) dias úteis a 30 (trinta)
dias corridos, mesmo em caso de greve;

14.6.2 - recusa a arcat com qualquer prejuízo causado à Administração ou a
terceiros por seus empregados durante o entrega dos equipamentos ou causado
pela má qualidade dos materiais fornecidos;

14.7 - Multa de 15,00% (quinze porcento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ORGÃO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.7.1 - paralisação do fornecimento por período de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta)
dias corridos, mesmo em caso de greve;

14.7.2 - demais infrações contratuais consideradas faltas graves, assim entendidas
aquelas que reduzam, dificultem ou impeçam a produtividade de pelo menos um(a)
divisão/serviço da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo médio ao erário público;

14.8 - Multa de 20,00o/o (vinte por cento) sobre o valor ESTIMADO da contratação
para o ÓRGÂO, ou seja, sobre R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nos seguintes casos:

14.8.1 - paralisação do fornecimento por mais de 60 (sessenta) dias corridos
mesmo em caso de greve;

14.8.2 - demais infraçÕes contratuais consideradas faltas gravíssimas,
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entendidas aquelas que impeçam a produtividade de mais de um(a) div
da CONTRATANTE e/ou acarretem prejuízo grave ao erário público;

14.9 - Suspensão temporária do direito de participar em Iicitação e i

contratar com a União, por prazo de até 02 (dois) anos, pela i

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: OL.6t3.12
www.saofelix.mg.gov.br
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total do Contrato, quando essa falta acarretar significativo prejuízo à realização das
atividades institucionais da CONTRATANTE e/ou ao erário público ou grave
descumprimento da legislação trabalhista e/ou previdenciária;

14.10 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública brasileira, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso lll do artigo 87 da Lei no 8.666/93, por
inexecução total do Contrato que acarrete grave prejuízo ao objeto contratado ou por
apresentação de informação e/ou documentos falsos.

14.11 - As penalidades mencionadas no caput poderão ser cumuladas na forma do
disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93.

14.12 - O valor das multas aplicadas ou de eventual indenização deverá ser
recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
sendo que a aplicação de multa não impede e nem prejudica a aplicação das demais
sanções.

14.13 - Se o valor da multa ou eventual indenização não for pago, será descontado
do pagamento a que a empresa fizer jus, ou ainda, quando for o caso, será inscrito
na Dívida Ativa do Município, e cobrado judicialmente.

14.14 - No caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser
descredenciada por período igual ao da suspensão, sem prejuízo das multas
previstas e das demais cominações legais.

14.15 - No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao
contraditorio e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação
de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva intimação.

GLÁUSULA DÉclMA 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 - Cancelamento ou revogação da Ata de Registro de Preços;

15.2 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

í5.3 - O cumprimento irregular
levando a Administração a comp
estipulados;

de cláusulas ou a lentidão no seu cumprímento,
rovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos

15.4 - O atraso injustificado do
com unicação à Administração;

início do fornecimento, sem justa causa e sem

15.5 - A paralisação
Administração;

do fornecimento, sem justa causa e sem prévia com

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf:
www.saofelix.mg.gov.br
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15.6 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação 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 licitaçôes, com exceção dos
serviços mencionados no Termo de Referência;

15.7 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

í5.8 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do
Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei n.o 8.666/93;

í5.9 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

í5.í0 - A dissolução da sociedade;

15.11 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa,
desde que p§udique a execução do Termo de Contrato;

15.12 - Razões de interesse públíco, de alta relevância e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administratíva a qual
está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Termo de Contrato;

í5.í3 - 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;

15.14 - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para o
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como, das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.í5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada
impeditiva da execução do Termo de Contrato.

15.í6 - No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os
artigos 79 e 80 da Lei 8.600 de 1gg3.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - ALTERAÇÕES _ Este Contrato poderá ser
na forma do disposto no art. 6s da Lei n.o 8.666/g3, sempre por meio d
Aditivo.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpf: Ot.6tg.t2tlOOOI-7L
www,saofelix,m g.gov.br
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CLÁUSULA DÉctMA SÉTIMA - GASOS OMTSSOS - 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.

CLÁUSULA DÉCIMA OTTAVA - 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 firmeza 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 01 (um) vias, de igual teor e forma, pelas partes
contratantes, tendo uma via sido arquivada nas dependências da CONTRATANTE,
com registro de seu extrato.
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