
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ - RS 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Otávio Silveira, nº. 306 - Centro – CEP 97645-000 

Telefone: (55) 3435-2100 
E-mail: macambaralicitacoes@hotmail.com 

 
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 

 
CONTRATO Nº. 026/2022 

 
Pregão Eletrônico nº. 022/2022                                                                                                                                                                 Processo Administrativo nº. 036/2022 
Que fazem, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ-RS, localizada à Rua Otávio Silveira, nº. 306, neste ato representado pela Prefeita, ADRIANE 
BORTOLASO SCHRAMM, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 635.915.530-34 e no RG nº 1010074126, residente e domiciliado neste Município, doravante 
denominado de CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GBA COMÉRCIO ATACADISTA & SERVIÇO LTDA – CNPJ Nº. 44.352.658/0001-38, Rua Cisne Real, nº. 40, 
Bairro Ingleses, Florianópolis/SC, CEP 88058-430, e-mail: contato@grupogba.com.br,  Fone: (48) 98447-2989 ou (48) 99938-2330, , têm entre si, justo e avençado, e 
celebram o presente Contrato para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, sujeitando-se o Contratante e a Contratada de conformidade com as Leis nº. 
10.520/2002 e nº. 8.666/93 têm justos e contratados mediante o estabelecimento das seguintes cláusulas o que segue abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TI DO 
MUNICÍPIO DE MAÇAMBARÁ/RS, nas quantidades, qualidades e especificações constantes na tabela abaixo. 
1.2. Os itens ofertados na condição de similar ou equivalente deverão conter a mesma aptidão técnica, produtividade e compatibilidade do item descrito. 
1.3. Nenhuma marca ou modelo especifico será exigido, mesmo que contido na descrição do item, devendo eventual menção ser compreendida como marca de 
referência. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MATERIAIS 

 
QTDE. 

 
UNIDADE 

 
MARCA VALOR  

UNIT. R$ 

 
VALOR 

TOTAL R$ 
 

01 Antena Ubnt Pbe-5ac-ISO-gen2-br 5ghz Powerbeam 450+mbps 25dbi 

 
 

02 

 
 

unidade 

 
UBIQUITI 
PBE-5AC- 

ISSO-
GEN2-BR 

1.199,99 

 
 

2.399,98 
 

Parágrafo Único. A gestora do presente contrato será a Secretária da Saúde Sra. Maira Aidê Bitencourt de David, a fiscal será o Sr. José Milton Silva Machado Membro da 
Comissão de Recebimento do Município. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO  
2.1. O preço total para o presente ajuste é o valor de R$ 2.399,98(dois mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), entendido este como preço justo 
e suficiente para total execução do presente objeto. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO. 
3.1. O fornecedor deverá entregar o produto imediatamente em perfeito estado para uso, sem custo adicional, em até 20 (vinte)  dias após a emissão do empenho na Rua 
Otávio Silveira, nº. 306, Centro, Maçambara/RS, CEP: 97645-000 de segunda a sexta no seguinte horário: Manhã: 8h às 12h, Tarde: 13h30min às 17h30min, ou em local 
informado pela Secretaria da Administração.  
3.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e a hora em que a entrega dos produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento 
dos mesmos.  
3.3. A entrega será feita à pessoa responsável pelo recebimento, no endereço indicado, a quem caberá conferi -lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.  
3.4. A Secretaria terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para processar a conferência dos produtos entregues, lavrando o termo de recebimento definitivo ou 
notificando a CONTRATADA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações.  
3.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo máximo de 3 (três) dias con tados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 3 (três) dias. 
3.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, fi cando a mesma obrigada a substituir, no 
todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.  
3.7. Nos casos de a CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos produtos não aceitos, a pessoa 
responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1 As despesas decorrentes da aquisição desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
FUNÇÃO:   04          Secretaria Municipal da Administração; 
PROJ.ATIVIDADE:  2003          Manutenção do Gabinete do Executivo; 
CAT.ECONÔMICA:  03          Despesas Corrente 
RUBRICA:   339030                     Materiais de Processamento de dados Material TI - Ficha 10615 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias da entrega dos materiais mediante laudo emitido pela secretaria competente.  
5.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 
5.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação 
da penalidade. 
5.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.  
5.5. O CNPJ da empresa vencedora constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
5.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
5.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação 
da penalidade.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  
6.1. Os preços não sofrerão reajustes. 
 
CLÁUSULA SETIMA: DAS PENALIDADES E MULTAS:  
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes 
penalidades:  
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 5% sobre o  valor 
estimado da contratação;  
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% 
sobre o valor estimado da contratação; 
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;  
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: advertência e multa de 2% sobre o 
valor atualizado do contrato;  
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;  
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de 2 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  
7.2. A detentora da ata está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93. 
7.3. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
7.4. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
7.5. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
7.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual 
 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. Do Município:  
8.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;  
8.1.2. Aplicar à Contratada penalidade quando for o caso;  
8.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;  
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;  
8.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.  
8.2. Da contratada:  
8.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida no Edital nas quantidades solicitadas;  
8.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos;  
8.2.3. Manter, durante o contrato, as mesmas condições de habilitação;  
8.2.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.  
8.2.5. Fornecer os produtos e serviços dentro dos padrões exigidos neste edital. 
 
CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.1. O instrumento contratual a ser assinado pelo Contratado regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, com observância em todos os casos da Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 8.666/93 e 
suas alterações  
9.2. Obriga-se o Contratado, sob pena de rescisão, entregar o objeto contratado de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste instrumento contratual.  
9.6. A contratada fica expressamente vinculada à proposta apresentada no Pregão Presencial, devendo somente entregar matéria indicados na re ferida proposta, dentro 
prazo do contrato a ser assinado, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.  
 
CLÁUSULA DECIMA: FORO  
10.1. O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca de Itaqui/RS, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença 
das duas testemunhas abaixo identificadas e que também o subscrevem.  

 
  
  

Maçambará/RS, 18 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM 

 CONTRATANTE 
PREFEITA MUNICIPAL                                                                                                

 
 
 
 
 
 

GBA COMÉRCIO ATACADISTA & SERVIÇO LTDA  
 CONTRATADA 

CNPJ Nº. 44.352.658/0001-38 
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