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CONTRATO ADMIN ISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAçÃO No: 3412022

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO: 31//2022

TERMODECONTRATOADMINISTRATIVONo:50/2022

cs

CoNTRATO QUE ENTRE Sl CELEBRAM, DE UM LADO,OMUNICIPIO DE

éÀô ÊEUTX DE MINAS E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA ESCOBRASIL
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O wIUNICIPIO DE SÃO fÉllx DE MINAS, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica

de direito pÚblico interno, sediado na Rua Frei lnocêncio, no 236 - centro' inscrita no

cNpJ sob o no: 01 .613.12110001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr'

Marcos Alexandre Gonçalves sordine, brasileiro, casado, doravante denominado

rirpf"ir"nte CONTnnÍArufg, ê â empresa Escobrasil Educacional LTDA - EPP,

estabelecida na Av. Minas Gerais, no 2521, Grã Duquesa, na cidade de Governador

Valadares/MG, inscrita no CNpJ sob o n.o 23.481.766/0001-30 representada neste ato

por Marcia Regina Pomorolli Gualberto, inscrito no cPF sob o no. 041.029.506-05 e

RG tvl g.163.3g2 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Fernão de Andrade, no 183,

Bairro Distrito Morada do Vale, cidade de Governador Valadares/MG, daqui por diante

ãánominaoa simplesmente GoNTRATADA, com base no Processo de Licitação No:

3412022, Pregão Presencial No: 31/2022 e de conformidade com a Lei Federal no

i0.520i02, Lei Federal no 8.666 Ce 21.06.93, alterada pela Lei Federal no 8'883 de

08.06.94, resolvem firmar o presente CONTRATO, observadas as cláusulas e

condiçóes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Aquisição de mobiliário e equipamentos

para suprir as necessidades da Escola Municipal Professor AntÔnio Pascoal, conforme

termo de convênio de saída no 1221000479I2022/SEE, que entre celebram o Estado

de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura

Municipal de são Felix de Minas/MG, assim discriminado:
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2.800,000 14.000,00TCL

- resoluçao ultra hd (3840

pixels) resolução
Tecnologia smart

de ultra alta deÍinição nas imagens
acesse conteúdo da internet pela tv /acesso

aos aplicativos, potência de 20 wrms

Aparelho x 2160de tv smart tv 50"
da tv,

0í 05

29.250,00í .170,000AMAPÁ

materia-alto;d 2 paraaço
04aco 26 prateleiras/suporte:75mm);(0,prima: chapa

em sem5deáveis 5 gavetascm;intern regulprateleiras
I 98dimensÕesaco;estÍutura/base:portas;portasgavetas;

02 25

14.400,00960,000RuRpÁgavetas: 04 gavetas;
133 cm (alt.) X47 cm

71 cm

dedade: arqescritório tipo:paraArquivo
matéria-tamanhoSUS oficio;pastas pensas

X)(r arg.26 dimensões:chapaaçoprima:03 15

580,000 2.320,00FRISOKAR04 04

para diretor; tipo: giratória; espaldar: médio; apoia-bracos: com

apoio para bracos; assento/encosto: concha dupla, estofados,

revestidos em vinil; estrutura: aço, pintada em epóxi, com 05

pés: acabamento dos pés: pés com rodízios; contra'assento:

contra-assento em capa de polipropileno; contra'encosto:
contra-encosto em capa de polipropileno; regulagem:

e: poltronaC - caaeira para escritório -

de altura do

130,000 2.600,00BMRtipo: fixa quatro- finalidade:Cadeira para
05 20

A

ITEM QUANT DESCRTçÃO DO OBJETO MARCA
VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL
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CuÁUSULA SEGUNDA - REGTME 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 Federal no 8.666/93.

CúUSULA TERCEIRA - VIGÊNCh: O contrato vigerá da data da sua assinatura e

encerrando em 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA qUARTA - EFICÁC;4 - O presente contrato só terá eficácia depois de

aprovado pela autoridade competente e apos a publicação de seu extrato no Órgão

Oficial.

4.1. lncumbirá à Prefeitura de São Félix de Minas, providenciar, às suas expensas, a

publicação do extrato do contrato no Órgão Oficial. O mesmo procedimento será

adotado para eventual termo aditivo.

CLÁUSULA qUINTA- PREçO: O presente contrato administrativo tem o valor de R$

80.290,00 (oitenta mil duzentos e noventa reais) que é o constante da proposta

comercial.
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assento/encosto: e encosto com arredondadas;

estrutura: madeira compensada conformada anatomicamente;
pés: 4 patas do palito em tubo de aço redondo 7/8; contra
assento: contra

1.820,00
06 02

cor: amarela, azul, verde evermelha; tampa: tampa com

abertura articulada ao corpo; pedal: sem pedal; Íixação: lixeiras

fixadas ao suporte.

táR
PúsTIcoS 910,000

340,000 4.080,00
08 12

pata banco pata assento estrutura: em aço
pintada em epoxl; tipo do assento: mdf revestido de melanimico;
encosto: sem encosto: bracos: sem braço; dimensões 200 cm

x40cm x

BMR

840,000 1.680,00
09 02

Mesa para tampo: revestid com laminado
alta pressão; estrutura: em aço pintada em epóxi; dimensóes:
200 cm (largurar) x 80 cm (profundidade) x 75 cm (altura) x 25

mrnt

BMR

990,000 1.980,00
12 02

lavadora pressão tipo:

Íin lim peza de áreas internas e externas;
/ "130 bar);
regulável;

recipiente:

motor: 220 volts: pressão: mtnlma de 1 885 (ib/pol2

vazao: minima de 700(l/h); gatilho: com
ao sistema de sucção

r esguicho
da água;engate: rápido

recipiente para aplicação de produtos quÍmicos; potência motor:

mtntma

ELECTROLUX

BMR 420,000 3.360,00't3 08

750 mm

4.800,00
14 02

dvi-d, áudio, vídeo, s-
vÍdeo, remote, usb; compatibilidade: ntsc, m'ntsc, pal, pal-m'

pal-n, pal-60 e secam; áudio: 2 x 2,0 watts; resolução real: xga

(1024 x 768); resotuções suportadas (1): vga' svga' xgâ;

iesoluções suportadas (2): sxga, uxga, mac; cores projetáveis::

16700 milhoes; taxa de contraste: 500:1: luminosidade: 3200

ansi lumens; tamanho imagem: 40 a 300 polegadas (diagonal);

lampada de projeçáo: 270 w uhp, com vida útil para 2.000 horas;

tensão: 100 a 240 volts a 50/60 hz, comutação automática;
acessórios: controle remoto com laser point,

cabo rgb, cabos; acessórios(1): de áudio/vídeo, cabo de
bateria

FLEXINTER 2.400,000

u

pressão;

Tesãlüncionario -Mesa para escritório'Íinalidade: Íuncionário;

estrutura: em aço; tampo: em madeira aglomerada revestida em

melamínico; tampa: 01 tampa removÍvel; gaveteiro/gaveta: 01

gaveteiro fixo com 3 gavetas; dimensÕes: 1400 mm x 700 mm x
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CúUSUI-A SEXTA - REPACTUAÇÃO: A cláusula de repactuação não se aplica ao

fornecimento objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA RECEBIMENTO: O recebimento dos mobiliários e

ãqriprr"ntos, objeto deste contrato será realizado nos termos do Edital do Pregão

Presencial No: 31 12022.

CúUSULA OITAVA PAGAMENTO: O pagamento dos mobiliários e

equipamentos, será efetuado nos termos do Edital do Pregão Presencial No: 31/2022'

CLÁUSULA NONA - GARANTIA: Para a execução do objeto do presente contrato'

a CoNTRATADA deverá garantir a integridade dos mobiliários e equipamentos, por

um período mínimá de 12[Ooze1 meses á contar da data de entrega dos mobiliários e

equipamentos, a tim Oe garantír e realizar qualquer tipo de reparo ou prestar toda

assistência técni ca necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA - CRÉD|TO ORçAMENTÁRIO: AS dESPCSAS iNETENICS à

execução do objeto J" pt"t"nte licitação óorrerão por conta da seguinte dotação:

cLÁusuLA DÉctMA pRtMEtRA - oBRtcAçôES DA GONTRATADA: As obrigações

da coNTRArnon ião aquelas previstas no Édital do Pregão Presencial No 3112022 e

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;

11.2. 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;

í1.4. Entregar dos mobiliários e equipamentos, objeto do presente contrato nas

especificações contidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial No 3112022;

11.S . Apresentar os documentos fiscais comprados em conformidade com a legislação

vigente;

11.6. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação exigidas no

Edital;

11,7. Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no ptazo

estabelecido pelo fiscal do contrato;
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í1.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte'

os itens em que se ierificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da aquisição

dos mobiliários e equipamentos, fornecidos;

11.9. Estar em situação regular junto à contratante;

11.í0. 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;

11.1L Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto

do Contrato;

11.1z.Fornecer à CoNTRATANTE, no mínimo, um nÚmero de telefone fixo, um número

de telefon" ,nor"l, um número de fax e um endereço de e-mail, objetivando a

comunicaçáo rápida no que se refere à execução do presente contrato;

11.1g. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos mobiliários e equipamentos, objeto

deste Contrato, rásponOendo 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 indirãtamente, causar ou provocar à

CONTRATANTE e a terceiros;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: AS

obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Edital do Pregão Presencial

trto: ãt12022 e seus Anexos, bem como as dispostas abaixo:

12.1. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;

12.2, Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, na forma disposta na cláusula

treze deste contrato;

í2.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais;

12.4. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

ooNTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da solicitação.

cLÁusuLA DÉctMA TERCEIRA - FtscALtzAçÃo Do coNTRATo: A execução do

Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Sr" Aparecida Pereira da Silva Leonardo

Secretária Municipal de Educação, especialmente designada pelo Prefeito deste

Município

i3.í. A fiscalização será exercida no interesse da Prefeitura Municipal de São Felix de

Minas e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante

terceiros, por qráitqr"t irregularidades, e, na Sua ocorrência, não implica

corresponsabitidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos'

13.2. A fiscalização do Contrato verificará se os mobiliários e equipamentos, foi

entregue de acoráo com as exigências do Edital e seus Anexos, devendo observar:
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13.2.'1. estando os mobiliários e 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 Felix de Minas, para o
devido pagamento;

13.2.2. em caso de não conformidade, será lavrado Termo circunstanciado de Recusa
dos mobiliários e equipamentos, 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.

í3.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar os mobiliários e equipamentos
entregue, se em desacordo com os termos do Editaldo Pregão PresencialNo:3112022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PENALIDADES: O descumprimento total ou parcial

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

CLÁUSULA QUINTA - RESCISÃO: O presente Contrato poderá ser rescindido pelos

motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal no 8.666/93, observado o

estabelecido nos artigos 79 e 80 da mesma Lei, e notadamente nos casos abaixo:

15.1. O náo cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazcsl

í5.2. O cumprimento irregular de cláusulas ou a lentidão no seu cumprimento, levando
a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos

estipulados;

í5.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizat a Sua execução, assim como as de Seus Superiores;

15.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do

Parágrafo Primeiro do Artigo 67 da Lei Federal n.o 8.666/93;

15.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

í5.9. A dissolução da sociedade;

í5.10. 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

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275'000 - CNPJ: 01

\,

,1

A.,r_I

www.saof elix.mg. gov.br
121tO001-71

y{G{



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;

í5.13. 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;

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

í5.í5. No caso de rescisão deste contrato, será obedecido o que estabelecem os
artigos 79 e 80 da Lei Federal no 8.666 de 1993.

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

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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
Federal no 8.666/93, aplicando a esses dispositivos, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as dispos!ções do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA 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 firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi
lavrado o presente Contrato, nos termos do art. 60 da Lei Federal no 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 Municipal de São Felix de Minas - MG, 26 de julho de 2022.

v

MARCOS GONÇALVES
SORDIN

CONTRATANTE
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