
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 
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SETOR DE LICITAÇÕES 
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CONTRATO PARA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE. 
 

Pregão Presencial nº. 011/2016                                                                                                                                                                          Processo nº. 431/2016 
                                      Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato 
representado pelo seu Prefeito Sr. ALDERICO DOMINGOS COPATTI, brasileiro, viúvo, CPF/MF nº. 215.642.990-15, doravante denominado CONTRATANTE, e 
MARCIO MELLO DE OLIVEIRA ME - CNPJ Nº. 23.632.877/0001-09, Rua Altivo Nunes, nº. 284, Bairro Centro, Maçambara/RS CONTRATADA, para aquisição do 
objeto descrito na Cláusula Primeira. 
         O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do 
processo administrativo e Pregão Presencial acima, regendo-se o mesmo pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e Legislação Pertinente, assim como 
pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
                                     1.1       O presente contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA EXPANSÃO E 
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS), destinado à Secretaria Municipal da Saúde, com as especificações constantes na tabela abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS UNIDADE MARCA QTDE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 Biombos( Aço/Ferro Pintado, Tamanho Duplo, Com Rodízios) Unidade Mov med 3           340,00 1.020,00         

2 Biombos( Aço/Ferro Pintado, Tamanho Duplo) Unidade Mov med 2           310,00 620,00            

3 Braçadeira para Injenção (Aço Inox idáv el, Apoio de Braço Inox idáv el, Pedestal Altura Reguláv el) Unidade Mov med 2           190,00 380,00            

4 Cadeira para Coleta de Sangue( Estofado, Braçadeira Reguláv el) Unidade Mov med 1           670,00 670,00            

5 Carro de Curativ os ( Aço Inox idáv el, Com Balde e Bacia) Unidade Mov med 1         1.399,00 1.399,00         

6 Carro Maca Simples( Aço/Ferro Pintado, Grades Laterais, C/Colchonete) Unidade Mov med 1         1.280,00 1.280,00         

7 Dermatoscópio( Aumento 10x , Iluminação Halogênio) Unidade MD 2         1.357,00 2.714,00         

8 Estetoscópio Adulto( Duplo, Auscultador de Aço Inox idáv el) Unidade BIC 2           201,00 402,00            

9 Mesa de Ex ames( Madeira/MDP/MDF/Similar, Posição do Leito Móv el, C/ Suporte p/Papel, Gabinete c/Portas e Gav etas Unidade Zilmóv eis 2         2.100,00 4.200,00         

10 Mesa de Ex ames( Aço/Ferro Pintado, Posição do Leito Móv el) Unidade Mov med 1           540,64 540,64            

11 Otoscópio( Mínimo de 05 Espéculos Reusáv eis, Bateria Recarregáv el) Unidade MD 4           654,40 2.617,60         

TOTAL R$: 15.843,24         
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA 
                                      2.1 A entrega do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do Termo Contratual sob pena 
da incidência de juros de mora, por dia de atraso, na razão de 0,2%, sobre o valor da fatura, até o máximo de 15%, sem prejuízo das demais cominações cabíveis. 
                                      2.2 O objeto deverá ser entregue livre de frete, impostos e taxas pendentes do veículo; 
                                      2.3 O objeto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Maçambará, no seguinte endereço: Rua Otávio Silveira, nº. 306, onde será 
feito à vistoria de conformidade com as especificações do Anexo II deste edital, pelo servidor responsável e pelo Secretário. 
                                      2.4 A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto. 
                                      2.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Edital de Pregão e da 
Nota de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
        3.1 O preço total para o presente ajuste é de R$ 15.843,24(quinze mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro 
centavos), entendido este como preço justo e suficiente para total entrega do presente objeto. 
 
CLÁUSULA  QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 
        4.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes rubricas orçamentárias: 
ÓRGÃO                  08  Secretaria Municipal da Saúde; 
PROJ. ATIVIDADE                 2146  Emenda Parlamentar nº.20980008; 
CAT. ECONÔMICA                 4                     Despesa de Capital; 
RUBRICA                  449052              Equipamentos e Material Permanente Ficha 2105 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
                                        5.1 O Pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega e recebimento do objeto, acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura devidamente quitado e aprovada por servidor público responsável pelo recebimento do objeto. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
                                      6.1 Os preços não sofrerão reajuste.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
                                      7.1  Que o prazo de garantia não poderá ser inferior a 01 (um) ano, contados a partir do recebimento definitivo do bem, o qual, se 
maior, deverá ser declarado na proposta; 

7.2 Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, 
deverá ser explicitado na proposta. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Dentro do prazo estabelecido no caput desta cláusula, o Contratado se responsabilizará por todos os defeitos e problemas que o veículo 
apresentar, nos itens citados, comprovadamente existentes já no ato da entrega do objeto, ou que surjam no período citado, não decorrentes do mau uso, ou uso 
anormal do mesmo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO, DA RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO. 
           8.1 Os casos de alteração, rescisão e inexecução do contrato são os previstos no Capítulo III – Dos Contratos – da Lei 8.666/93, 
art. 54 e seguintes. 
 
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
           9.1 Dos direitos 
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   - Constituem direitos da CONTRATANTE: receber objeto deste contrato nas condições avençadas e do contratado perceber o 
valor ajustado na forma e no prazo convencionado. 
           9.2 Das obrigações: 
   - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; e 
b) Dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. 
   - Constituem obrigações do contratado: 
a) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na Licitação; 
b) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
             10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções: 
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista neste contrato; 
III - Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Maçambará, por prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
                                       10.2 A multa será descontada dos pagamentos ou ainda se for o caso cobrado judicialmente.  
                                       10.3 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a licitante vencedora: 
I - Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade; 
II - Executar o objeto contratual em desacordo com as exigências ou especificações, independente da obrigação de fazer as correções necessárias, as suas 
expensas; 
III - Cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos oficiais em razão da 
infração cometida; 
IV - Cometer faltas reiteradas na execução do objeto contratual; 
V - Não entregar, no prazo estabelecido pelo edital e contrato, sem justa causa, os materiais objeto do presente processo licitatório; 
                                        10.4 Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, quando a contratada: 
I - Ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 10 (dez) dias na entrega dos materiais; 
II - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte o objeto contratual; 
III - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo, ou má fé, venha a causar dano à contratante ou a terceiros, 
independentemente da obrigação da contratada de reparar os danos causados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

                                           11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui - RS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

                          11.2 E por estarem às partes justas e acordadas assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor.  
  

 
 

Maçambará - RS, 09 de maio de 2016. 
 
 

 
 
 

 
 

ALDÉRICO DOMINGOS COPATTI 
CONTRATANTE 

PREFEITO MUNICIPAL  

 
 

MARCIO MELLO DE OLIVEIRA ME  
CONTRATADA 

CNPJ Nº. 23.632.877/0001-09 
 

 
 
 
 
 

  


