CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº
00154/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DA
CAMPANHA E A EMPRESA K.C.R.S. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
O Município da Campanha, pessoa jurídica de direito público, CPNJ n° 18.712.174/0001-42, sito a Rua
Dr. Brandão, 59 - Centro no município de Campanha, Estado de Minas Gerais, neste ato, representada
pelo Prefeito Municipal Senhor Luiz Fernando Tavares, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.381.796 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob n.º 313.559.606-06, brasileiro, denominada CONTRATANTE, e a K.C.R.S.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, com endereço à RUA
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA - SP - 16075-370,
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 21.971.041/0001-03, neste ato representada por seu (sua) representante
ou Responsável Legal, Senhora KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI - CPF: 277.277.558-50 - RG:
27601293 a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato,
decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGÃO ELETRONICO , do tipo Menor Preço, nos
termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho
de 2002 e pelo Decreto Municipal de nº: 4006/2006 e 4007/2006 , assim como pelas condições do
Edital de PREGÃO ELETRONICO nº. 00050/2018, pelos termos da proposta da CONTRATADA parte
integrante deste contrato e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO , conforme
descrito no Anexo I deste Edital.
Item
1

Descrição

Marca

BALANÇA DIGITAL

Unid.

Quant.

V. Unit.

V. Total

LÍDER P200C

UN

4

1.187,00

4.748,00

OBESO LÍDER P300C

UN

1

1.838,30

1.838,30

Balança Digital com visor de policarbonato de alta
resistência à umidade. Plataforma em chapa de aço
carbono 1020, piso antiderrapante com tapete que
reveste a superfície da plataforma de pesagem .
Gancho para bolsas, com régua antropométrica retrátil
em alumínio anodizado, medindo até 2m com
graduação de 0,5cm. Pés antiderrapantes em borracha.
Tensão automática "Full Range" (110/220v); Sistema
de pesagem eletromecânico; Capacidade de pesagem
200kg/ Div 100g; Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do
piso até o final da coluna: 100 cm.
2

BALANÇA
ELETRONICA
CAPACIDADE 300 KG

ADULTO

Balança Eletrônica Adulto obeso. Capacidade 300 kg,
divisões de 50g; Régua antropométrica com escala na
faixa de 1,00 a 2,00 m; Display LED com 6 dígitos de
14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura. Plataforma
400 x 500 mm c/ pintura a pó de alta resistência;
Estrutura em aço carbono; .Cor branca de pintura em
esmalte PU; Fonte externa 90 a 240 VAC c/
chaveamento automático; Função TARA até a
capacidade máxima de pesagem.

Parágrafo único. Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Pregão Eletrônico nº
00050/2018, juntamente com seus anexos e de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO REGIME DE EXECUÇÃO
O contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e em regime de empreitada, recaindo sobre a
contratada a responsabilidade pelo objeto entregue.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor global para a aquisição/execução do objeto é de R$ 6.586,30 (Seis mil, quinhentos e oitenta e
seis reais e trinta centavos) , daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO CLÁUSULA QUARTA – DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado com prazo de 30 (TRINTA) dias após a entrega do produto, mediante a
apresentação da nota fiscal.
Parágrafo único. A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo Contratante. No caso de
se verificar divergências em relação à regularidade do documento (será cancelado o protocolo e
devolvido imediatamente à Contratada).
CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO
A despesa decorrente do presente Contrato será efetuada à conta do seguinte recurso financeiro:
Cód. Reduzido
380

Dotação
02.06.03.10.302.1316.4.055.4490.52.00

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste, exceto quando a contratação ensejar
duração superior a (01) um ano, nos termos do art. 3º § 1º da Lei 10.192/2001 (Lei do Plano Real).
Caso seja prorrogado, o contrato poderá ser reajustado com base no INPC – Índice Nacional de Preços
ao Consumidor.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA
O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, e será contado a partir da sua
assinatura.
Parágrafo Primeiro. O prazo máximo para entrega dos produtos ora contratados é 20 (VINTE) dias,
a partir do recebimento da nota de empenho.

Parágrafo Segundo. Os prazos estabelecidos acima poderão ser prorrogados nos termos do Art. 57,
§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Terceiro. A entrega dos produtos licitados dar-se-á no seguinte endereço:
Secretaria Municipal de Saúde - Rua Dr. Cesarino n° 255 – Centro – Campanha – MG., Cep
37400-000 – Fone: (35) 3261-1648.
- Obs: Nos Preços ofertados deverão estar inclusos instalação (montagem) e teste de funcionamento.

CLÁUSULA OITAVA – DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
Parágrafo Primeiro. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
1. Efetuar o pagamento ajustado;
2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do contrato.
Parágrafo Segundo. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e
contrato:
1.
2.
3.
4.

Entregar o produto na forma ora ajustada, bem como cumprir todas as obrigações
contratuais inclusive as acessórias;
Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais.

Parágrafo Terceiro. O representante da CONTRATANTE especialmente designado, pela portaria nº
4010/2018, Sr CARLOS HENRIQUE DE MELLO RAMOS, será o responsável pelo acompanhamento e
fiscalização da execução ;

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implicam em multa de 0,3% (zero virgula
três por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o limite de 20% (vinte por cento) calculada
sobre o valor total da contratação;
Parágrafo Primeiro. A inexecução, ainda que parcial, de qualquer das obrigações, inclusive as
acessórias, referentes a este edital, implica no pagamento de multa de até 5% (cinco por cento)
calculada sobre o valor total da contratação;
Parágrafo Segundo. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o contrato,
implica no pagamento de multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total deste
Contrato.
Parágrafo Terceiro. Quando ocorrer atrasos no pagamento de conta(s) decorrente(s) da(s)
contratação(ões), será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do
Art. 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78, e
seguintes da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa, prevista no art. 77, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicase também a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 6.727, de 2006, os artigos 42,
43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº 123, de 2006 e, ainda, subsidiariamente, os termos deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666, de 1993, e dos Princípios Gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca da Campanha / MG, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito,
na presença das testemunhas abaixo.
Campanha, 21 de Agosto de 2018

----------------------------------------------------LUIZ FERNANDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL
----------------------------------------------------------K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ,
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CPF: 277.277.558-50
CONTRATADA
Visto Jurídico:
_____________________________________________________________
Luiz Ricardo Ferreira de Mello
OAB-MG 44.188
TESTEMUNHAS:

NOME:

NOME:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

