Estado de Mato Grosso
Município de Santa Cruz do Xingu
CNPJ. 04.178.518/0001-70

CONTRATO N° 062/2014
PELO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
DO XINGU–MT, E A EMPRESA MARCOS ANTONIO
DIAS MACHADO - ME, PARA OS FINS QUE SE
ESPECIFICA:

Que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, Estado de Mato
Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de
Setembro, s/nº Centro, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato
representado por seu Prefeito, o Senhor Marcos de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado,
residente à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de
Identidade RG N° 0978393-8 SSP/MT e CPF sob o N° 921.471.271-91, doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO ME, inscrita no CNPJ sob nº 02.827.167/0001-56, situada à Avenida General Mello, nº 3.255,
Bairro Jardim Califórnia em Cuiabá – MT, neste ato representada pelo proprietário Sr. Marcos
Antônio Dias Machado, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº
959.708-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob n° 874.661.201-72, residente e domiciliado à Avenida
General Mello, nº 3.255, Bairro Jardim Califórnia em Cuiabá – MT, doravante denominada de
CONTRATADA, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir, bem
como as condições estabelecidas na Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 051/2013 do Pregão
Presencial n.º 046/2013 realizado pelo Município de Diamantino/MT e seus anexos.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.1 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, conforme
descrito na Ata de Registro de Preços n.º 051/2013 do Pregão Presencial n.º 046/2013
realizado pelo Município de Diamantino/MT e seus anexos; a fim de atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Xingu-MT.
1.2 Discriminação do objeto:

LOTE 03 – CADEIRAS E MÓVEIS
ITEM
24

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

Cadeira fixa, sem braços: encosto:
fabricado com espuma moldada em
poliuretano
isento de
c.f.c.
(clorofluorcarbono - gás freon), de
formato
anatômico
em
conformidade com a norma nr.17 e

REALME

UND
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QUANTIDADE VALOR
UNIT.
10
180,00

VALOR
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com ressalto para apoio lombar
medindo 455mm de largura,
370mm de altura e espessura de
32mm a 40mm junto ao apoio
lombar com variação ±15mm em
relação a altura e largura. Assento:
fabricado com espuma moldada em
poliuretano
isento de
c.f.c.
(clorofluorcarbono - gás freon), de
formato anatômico de bordas
arredondados.
36

Mesa com 02 gavetas, nas
dimensões aproximadas de 1,50 x
0,60m e altura de 0,80m, com
estrutura em aço e confeccionada
em aglomerado com espessura
mínima de 15mm, revestido em
ambas asfaces na cor cinza,
acabamento em melanímico na cor
cinza, com gui de passagem para
cabos. Garantia mínima de 01 ano.

REALME

UND

01

350,00

350,00

37

Mesa, De Reunião, Dimensões
Mínimas 200 X 100 Cm, Tampo
Em Madeira Termoestabilizada,
Revestido
Em
Laminado
Melaminico Na Cor Padrão Do
Órgão/Entidade Solicitante, Com
EspessuraMínima
De
15mm,
Estrutura Metálica Retangular De
30 X 70mm, PintadaEm Epóxi Po
Pelo Sistema Eletrostático, Bordas
Frontais Em Post
Forming
Arredondadas A 180º e bordas
transversais encabeçadas em fita de
poliestireno na mesma cor do
laminado, passagem de fiação
horizontal através de calha metálica
fixa entre o tampo e painel central
e passagem de fiação vertical
através de calhas removíveis,
painel central com no mínimo de
20mm de espessura revestido em
laminado melaminico com bordas
encabeçada
com
fita
de
poliestireno, com 2,5mm de

REALME

UND

01

495,00

495,00
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espessura,
laminado.

da

mesma

cor

do

TOTAL

66

71

74

86

2.645,00
LOTE 04 – ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Aparelho de dvd player: entrada
LG
UND
02
usb frontal com suporte aos
formatos dvd, dvd-r/rw, dvd-rw, cd,
cd-r/rw, vcd, svcd, jpeg, mp3,
wma. Conexões: saída de vídeo
composto 1 traseira, saída s-vídeo
1 traseira, saída videocomponente,
saída de áudio analógico 1 traseira,
saída de áudio digital 1 traseira
(rca), tensão de alimentação 90
~240 vac, 60hz c/ controle remoto.
Bebedouro elétrico industrial em NACIONAL UND
01
aço
inox
internamente
e
externamente, com 04 (quatro)
torneiras, com capacidade para100
(cem) litros de água gelada, com
filtro industrial pf 200, manuais
técnico em português, com garantia
de no mínimo 12 (doze) meses,
com selo do Inmetro, incluindo
peças de reposição e mão de obra,
com prestação de
assistência
técnica. Unidade. Com certificação
do Inmetro.
Fogão 4 bocas com Quantidade de CEMAF
UND
01
queimadores
4
Gás.GLP
Classificação .A Capacidade do
forno 70 L Potência queimadores
médios
1850w
Potência
queimadores
grandes
2750w
Temperatura do forno 180ºc 280ºc
vidro interno do forno removível,
Potência lâmpada 40w Frequência
(Hz) 60 Peso (kg) 34,5, Potência
térmica 11,75 kw
Potência
queimador forno 2650 w Cor
Branco 2 queimadores médios . 2
queimadores grandes.
Liquidificador
industrial, VITALEX
UND
03
característica 04 litros– copo, em
aço inox; tampa em alumínio
polido.
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230,00

460,00

1.990,00

1.990,00
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890,00
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87

108

110

111

117

Liquidificador
industrial, VITALEX
UND
característica 08 litros– copo, em
aço inox; tampa em alumínio
polido.
TOTAL
LOTE 07 – DIVERSOS

01

Cadeira para Refeição Peso: 5.40 GALZERANO
kg Bandeja Com bandeja Base e
Rodízios Apoio para os pés
Capacidade de Peso Suportado Até
18kg Outros Seguro e confortável
para o bebê, Encosto , assento e
laterais acolchoados em plástico
laminado. Estrutura Tubular Idade
Recomendada Crianças até 18kg
Regulagens de Altura.
Berço com grade móvel painel da
M&E
cabeceira mdf 25mm; grades mdf
12mm; Travessas central da
cabeceira mdf 12mm; pés laterais
mdf 20mm; lastro sem nó
685x60x11mm;
Suporte
para
mosqueteiro branco; 02 rodízios
com trava de segurança e 02
rodízios sem trava; medidas berço:
Altura: 1.230 mm largura: 1.365
mm profundidade: 800 mm peso
35kg.
Colchão com travesseiro medida: ORTOBOM
070x130x12cm. Espuma flexível
de poliuretano densidade 23 tecido
liso ou bordado 100% poliéster em
uma face tecido plástico 100%
PVC na outra face tecido
protegido com antiácaros, bactérias
e fungos adequado para crianças
até 3 anos acompanha travesseiro.
Umidificador ionizador: melhora a ELECTROqualidade do ar.capacidade e
LUX
autonomia: reservatório de 4,5
litros com funcionamento de até15
horas seguidas. Proteção e saúde:
tratamento
antifungos
e
antibactérias. Indicador digital de
umidade relativa do ar: controla o
nível de umidadedo ambiente.

UND

04

290,00

1.160,00

UND

04

580,00

2.320,00

UND

12

99,00

1.188,00

UND

03

273,00

819,00
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Difusor de fragrância: aromatiza o
ambiente com a fragrância da sua
escolha*.timer: desliga o produto
no tempo programado. 3 níveis de
umidificação: mais ou menos
umidade
com
apenas
um
toque.desligamento
automático:
desliga automaticamente quando a
água atinge o nível mínimo.display
digital:
controla
de
forma
descomplicada todas as funções do
produto. Capacidade da névoa
(ml/h)
≥300 capacidade do
reservatório 4,5l frequência (hz)
bivolt potência (w) 30 peso líquido
(kg) 1,8 peso bruto (kg) 2,4 cor
prata dimensões (mm): Altura
produto embalado 311 largura
produto
embalado
240
profundidade produto embalado
308 altura produto desembalado
270 largura produto desembalado
200
profundidade
produto
desembalado 266.
TOTAL

5.487,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
2.1. Vincula-se a este Contrato o Edital do Pregão Presencial nº 046/2013, seus Anexos e a Ata
de Registro de Preços nº 051/2013, realizado pelo Município de Diamantino/MT e seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ 14.299,00 (QUATORZE MIL
DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2014, na classificação abaixo:
Orgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 002 – Fundo Municipal de Educação
Função: 12 – Educação
Subfunção: 365 – Educação Infantil
Programa: 1011 – Gestão do Sistema de Educação
Atividade: 2028 – Manutenção e Encargos da Creche e Educação Infantil
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Elemento de Despesa: 44.90.52.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. A Prefeitura efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente
mantida pela CONTRATADA, em até o dia 15 do mês subsequente, contado a partir da data da
apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de
Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que foi realizado a contento e os documentos
de Regularidade Fiscal validos.
4.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor,para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
4.3. Para cada Nota de Empenho por Secretaria/departamento, o fornecedor deverá emitir uma
única nota fiscal/fatura.
4.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. São obrigações da contratada, além das demais previstas no processo licitatório do
município de Diamantino:
5.1.1. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor de Compras, de
acordo com o especificado no Edital e no Anexo I-A, que faz parte deste instrumento,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer
cláusula ou condição aqui estabelecida;
5.1.2. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os ou os
produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem
quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e
conclusão do objeto contratado.
5.1.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo órgão, cujas reclamações se obriga a
atender prontamente bem como dar ciência ao Setor de Compras, Imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
5.1.4. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor de Compras, no tocante a entrega dos ou
produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;
5.1.5. Prover todos os meios necessários à garantia daplena entrega dos e produtos, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
5.1.6. A falta de quaisquer dos ou produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não a eximirá das
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas;
5.1.7. Comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
5.1.8. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
5.1.9. Fiscalizar o perfeito cumprimento da dos e entrega dos produtos a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da
que será exercida pelo Setor de Compras;
5.1.10. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou Omissão de
Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada
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adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;
5.1.11. Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte os produtos
devolvida pela mesma, no prazo de 01 dia, caso constatadas divergências nas especificações.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
6.1. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
6.1.1. Todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por
seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras;
6.1.2. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo
nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;
6.1.3. Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de
Diamantino por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão
reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a
descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.
Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino, a
descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas
pertinentes aos pagamentos quelhe forem devidos, independentemente de qualquer
procedimentojudicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do Setor de Compras não eximirá
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT obriga-se a:
7.1.1. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.
7.1.2. Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as
normas de segurança;
7.1.3. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade e encontrada no fornecimento dos
produtos;
7.1.4. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste contrato.
Parágrafo único:caberá ao Setor de Compras promover ampla pesquisade mercado, de forma a
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados do mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1
Este contrato vigorará a partir da data da assinatura do contrato até dia 31 de Dezembro
de 2014.
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇO
9.1. O valor contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do inciso II
do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Avenida 14 de Setembro , s/nº – Centro – Santa Cruz do Xingu/MT – CEP 78664-000
FONE: (066) 3594-1000 / 1057 – FAX: (066) 3594-1201
EMAIL: marco s.prefeito.scx@gmail.com

pa gina: 7

Administração: 2013 – 2016

Estado de Mato Grosso
Município de Santa Cruz do Xingu
CNPJ. 04.178.518/0001-70

10.1. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta
contratação, o chefe do setor compras doMunicípio, observadas os Artigos 67 a 70 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alterações.
10.2. A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento da fiscalização na
execução do contrato, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas
necessárias.
10.3. O Município de Santa Cruz do Xingu-MT reserva-se o direito de não receber produto em
desacordo com o previsto neste instrumento, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no
Art. 24, inciso XI da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA NOTA FISCAL
11.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida e enviada diretamente ao setor de compras para
conferência, empenho e liquidação e posterior pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As penalidades contratuais serão advertências verbal ou escrita, multas, restrições do
contrato, declaração de idoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com os
Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES E RESCISÃO
CONTRATUAL
13.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo
regular, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por período não
superior a 2 (dois) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
Parágrafo primeiro - A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou
descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Xingu.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA sujeitar-se á multa moratória simples, de 0,5% (cinco
décimos por cento), sobre o total do fornecimento não executado, por dia corrido de atraso, até o
20° (vigésimo) dia, considerando o prazo estabelecido para entrega dos produtos.
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso na entrega dos produtos por maisde 10 (dez) dias poderá
a Prefeitura Municipal de Diamantino, a partir do 5º (quinto) dia, a seu exclusivo critério,
rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública
porum prazo de 02 (dois) anos.
Parágrafo Quarto - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução
total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
Parágrafo Quinto - A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, cobrada
diretamente a CONTRATADA ou ainda judicialmente.
Parágrafo Sexto - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
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a) Se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que
desses Fatos resultem prejuízos à Prefeitura Municipal de Diamantino;
b) Se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva porprática de Fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obrigações Fiscais ou para fiscais;
c) Se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II desta Cláusula.
Parágrafo Oitavo - A falta dos ou produtos ou outro adjetivo não poderá ser alegada como
motivo de força maior e no eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo
não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.
13.2. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
das sanções aplicáveis.
13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
14.1 São Prerrogativas da Contratante as previstas no Art. 58 da Lei 8.666/93, que as exercerás
de acordo com as normas referidas no preâmbulo deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Contas de Mato, Diário Oficial da União,
Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grasso, no prazo previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Rica/MT, a que está judicialmente vinculado, com
recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e
contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02
(duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Santa Cruz do Xingu/MT, 16 de Julho de 2014.

___________________________________________________
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU
CONTRATANTE

Avenida 14 de Setembro , s/nº – Centro – Santa Cruz do Xingu/MT – CEP 78664-000
FONE: (066) 3594-1000 / 1057 – FAX: (066) 3594-1201
EMAIL: marco s.prefeito.scx@gmail.com

pa gina: 9

Administração: 2013 – 2016

Estado de Mato Grosso
Município de Santa Cruz do Xingu
CNPJ. 04.178.518/0001-70

____________________________________________________
MARCOS ANTÔNIO DIAS MACHADO
MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO – ME
CNPJ Nº 02.827.167/0001-56
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1. _______________________________
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ROSÂNGELA PINTO FIGUEIREDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
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ORIENTADOR ACADÊMICO
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