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CONTRATO ADMINISTRATIVO  
 

CONTRATO Nº ......./2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 001/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

Termo de Contrato Administrativo que entre si 

fazem a Prefeitura Municipal de Mantena e Nelson 

Alves de Moraes CPF 442.467.306-53 Eireli, tendo 

como objeto a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS / MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDIMENTO ÀS 

UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 

MANTENA-MG, CONFORME PROPOSTA Nº 

11769.125000/1180-02 JUNTO AO FUNDO 

NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA 

SAÚDE, no município de Mantena. 

 

Aos 15 dias do mês de março de 2019, a Prefeitura Municipal de Mantena, pessoa jurídica de 

direito público interno, sediado na Av. José Mol, 216 - 1º Andar - Centro, Mantena, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 18.504.167/0001-55, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO 

RUFINO SOBRINHO, brasileiro, casado, residente na sede deste município de Mantena - 

MG, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e NELSON ALVES DE 

MORAES CPF 442.467.306-53 EIRELI CNPJ 30.607.224/0001-27, situado à Avenida 

Edmeia Mattos Lazzarotti, 3519 loja 02, Ingá – Betim/MG, representada neste ato por Nelson 

Alves de Moraes, CPF 442.467.306-53 daqui por diante denominada simplesmente 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato decorrente do Processo Licitatório nº.: 

001/2019, Modalidade Pregão Presencial nº.: 001/2019, regido pela Lei Federal n. 8.666 de 

21 de junho de 1993, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto deste contrato é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL 

PERMANENTE PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAUDE DO 

MUNICIPIO DE MANTENA-MG, CONFORME PROPOSTA Nº 

11769.125000/1180-02 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 

MINISTERIO DA SAÚDE, conforme descrição abaixo: 
 

Item Descrição do Produto Qtde Unid Valor Unitário Valor Total 

00002 ARMARIO (AÇO) dimensões / prateleiras - 1,98x90x40, aço, 2 portas, 4 
prateleiras (capacidade minima da prateleira 40 KG). - Marca FATTO PA 
90 

10 UN 400,0000 4.000,00 

00006 BALDE A PEDAL 30LTS. material de confecção/polipropileno, 
capacidade de 30l. - Marca JSN P30 

13 UN 40,0000 520,00 

00008 CADEIRA ( AÇO OU FERRO) Aço / ferro pintado, assento/encosto 
polipropileno. - Marca MUNDO OFFICE ISO 

21 UN 48,0000 1.008,00 

00014 ESTANTE (AÇO OU FERRO) com reforço, aço ou ferro pintado de 101 a 
200 KG. - Marca S/A EST-06 

5 UN 124,0000 620,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE 

FORNECIMENTO. 
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2.1  O contratado se compromete a fornecer os produtos objeto deste contrato em 

conformidade com a necessidade do Município de Mantena, de acordo com o previsto no 

respectivo edital de licitação, anexos e proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante 

e indissociável do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

3.1 A contratante pagará a contratada, a importância estimada de R$ 6.148,00 (seis mil 

cento e quarenta e oito reais), no qual se inclui todos os tributos, despesas e demais insumos 

incidentes para efetiva entrega do produto. 

3.2 O pagamento será efetuado pela contratante até 30 (trinta) dias do mês subsequente 

àquele em que foi entregue o produto, mediante apresentação das respectivas Notas 

Fiscais/Faturas, que serão atestadas pelo setor contábil. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO  
4.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, tendo vigência 12 (doze) 

meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser modificado através de termo aditivo a 

critério da contratante, nos termos da Lei nº. 10.520 e Lei Federal nº. 8.6666/93. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas inerentes 

à execução do objeto da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações: 

 

0001.0602.10.0301.0013.1143.4.4.90.52.00.00.153.000 – FICHA 0331 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 

6.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar ao CONTRATANTE as mercadorias 

descritas, nos locais e horários previstos no processo licitatório. 

6.2  O CONTRATANTE é isento de qualquer responsabilidade por danos que porventura 

venham a ocorrer. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES:  

7.1 DA CONTRATADA  
7.1.1 A contratada se obriga a fornecer as mercadorias ao Município a partir da ordem de 

fornecimento assinada pelo Sr. Prefeito; 

7.1.2  Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção das mercadorias no horário normal de 

trabalho, prestando todas as informações solicitadas por ela e acatar toda orientação adivinha 

da fiscalização; 

7.1.3 Fornecer as mercadorias com zelo, precauções e cuidados, tendentes a evitar danos 

materiais e pessoais à Administração ou a terceiros, assumindo inteira responsabilidade pelas 

consequências originadas de eventuais acidentes, decorrentes de imprudência, negligencia, 

imperícia ou dolo, excludentes os casos de força maior ou caso fortuito. 

7.1.4 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação, 

inclusive, locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos 

trabalhistas, comerciais e outras decorrentes do fornecimento dos produtos; 

7.1.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.6  Em caso de fornecimento de mercadorias com defeito de fabricação ou mesmo 

danificadas pelo transporte até o local da entrega serão devolvidos a contratada, devendo a 

mesma substituí-lo de imediato por outro similar, sem prejuízo dos fornecimentos e sem 

alteração de preços. 
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7.1.7 Comunicar imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto contratual.   

 

7.2 DA CONTRATANTE: 

7.2.1 Estabelecer os locais, horários e forma de entrega dos produtos. 

7.2.2 Orientar à contratada quanto à entrega dos produtos. 

7.2.3 Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos produtos. 

7.2.4 Comunicar de imediato à contratada das irregularidades encontradas. 

7.2.5 Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes do objeto a ser 

celebrado, o que não exime esta da responsabilidade por danos causados; 
  

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  

8.1 Pelo atraso injustificado na execução do contrato objeto deste pregão, fica sujeito a 

contratada às penalidades previstas no caput do art. 86 da Lei Federal 8.666/93, na seguinte 

conformidade: 

8.2 Atraso até 15 (quinze) dias, multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da obrigação 

por dia de atraso; 

8.3 Atraso superior a 15 (quinze) minutos, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da 

obrigação, por dia de atraso; 

8.4 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto deste pregão, a Administração, poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as sanções previstas no caput do art. 87 

da Lei Federal 8.666/9: 

8.5 Advertência; 

8.6 Multa de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto deste 

pregão ou recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial; 

8.7 Multa de 10% sobre o valor total dos produtos não entregues, no caso de inexecução 

parcial do objeto deste pregão, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial; 

8.8 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Mantena, pelo prazo de 02(dois) anos; 

8.9 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 5(cinco) 

anos, garantindo o direito de ampla defesa, enquanto perduraram os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, o licitante que: 

8.10 Descumprir com as obrigações estabelecidas neste edital; 

8.11 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 

8.12 Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão; 

8.13 Não mantiver as condições da proposta, injustificadamente; 

8.14 Deixar de assinar o instrumento de contrato ou instrumento equivalente; 

8.15 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.16 Comportar-se de modo inidôneo; 

8.17 Fizer declaração falsa; 

8.18 Cometer fraude fiscal. 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA/FORNECIMENTO  

9.1 O veículo deverá ser entregue no local definido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, em dia de expediente normal, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00. 
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CLÁUSULA DEZ - DA FISCALIZAÇÃO  

10.1 A fiscalização da execução do contrato será efetuada pela contratante, através do 

representante da Secretaria Municipal de Saúde, de forma a fazer cumprir rigorosamente o 

previsto no Edital, anexos e no instrumento de contrato.  
 

CLÁUSULA ONZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO  
11.1 A rescisão contratual poderá ser: 

11.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a IX e XVII do art. 78 da lei n. 8.666/93; 

11.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 

da Administração.  

11.1.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração 

Municipal. 

11.1.4 Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da lei Federal 

8.666/93. 

11.1.5 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei 8.666/93, sem 

que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

11.1.6 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências 

previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da lei 8.666/93. 

11.1.7 O presente Contrato fica expressamente vinculado ao edital de licitação que o originou 

e à proposta apresentada pela contratada, para o caso de haver desconformidade com o 

mesmo. 

 

CLÁUSULA DOZE - DO REAJUSTE  

12.1 Os preços CONTRATADOS e constantes da proposta de preço serão reajustados 

anualmente, após 12 meses de contrato, sempre na data base da assinatura contratual, 

mediante índice oficial de reajuste. Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços 

caso ocorra o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo os mesmos analisados e 

podendo ser reajustados de acordo com o praticado no mercado, através de ato do Executivo 

Municipal e dentro das condições da alínea D, Inciso II do artigo 65 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE - DAS NORMAS GERAIS 

13.1 Integram este Contrato, para todos os fins e efeitos legais, além do que ficou expresso 

no instrumento de licitação retro aludido, a proposta da Contratada aceita pelo Contratante. 
 

CLÁUSULA QUATORZE – DA PUBLICAÇÃO:  
14.1 O extrato do presente contrato será publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura 

Municipal, no prazo legal. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO  

15.1 As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Mantena - MG, para dirimir 

quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam. 

 

Mantena – MG, 15 de março de 2019 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA 
JOÃO RUFINO SOBRINHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

          

________________________________________________ 

NELSON ALVES DE MORAES 

 CPF 442.467.306-53 EIRELI  

CNPJ 30.607.224/0001-27 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas:_______________________________ CPF:_____________________ 

 

                      _______________________________ CPF:_____________________ 

 


