PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.682.930/0001-38
Avenida Nossa Senhora Do Porto Da Eterna Salvação Nº 208, Centro / CEP 37300-000 - Andrelândia - MG
Fone/Fax: (35) 3325-1177/1472
http://www.andrelandia.mg.gov.br

CONTRATO N° 025/2018
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
E A EMPRESA SERRARIA MADEIRARTE
LTDA-ME, VISANDO À AQUISIÇÃO DE
BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NO
PARQUINHO DA PRAÇA VISCONDE DE
ARANTES.
O MUNICÍPIO DE ANDRELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Avenida N. Sra. Do Porto da Eterna Salvação, nº 208, Bairro Centro, CNPJ n.º 18.682.930/0001-38,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal Francisco Carlos Rivelli, residente e
domiciliado nesta cidade, portador de C.I. nº M-591064, SSPMG, e inscrito no C.P.F./M.,F. sob o nº
310.794.316-91, de ora em diante denominada simplesmente MUNICÍPIO e, a seguir denominada
CONTRATADA a empresa SERRARIA MADEIRARTE LTDA-ME, situada na Rua José Ovídio n° 94,
Bairro Industrial, Cidade Andrelândia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 64.193.204/0001-79,
representada neste ato por Ronald Meireles Teixeira, CPF n° 994.685.066-49, residente e
domiciliado no município de Andrelândia, resolvem firmar o presente contrato com fundamento
no processo administrativo n° 034/2018, Pregão Presencial n° 012/2018, que se regerá
pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, lei 10.520, de
17 de julho de 2002 e Decreto Municipal, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este
instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, visando à aquisição de
brinquedos a serem instalados no parquinho da Praça Visconde de Arantes, conforme condições e
especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo II, que passa a fazer parte integrante
deste contrato, para todos os efeitos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS
O valor e as quantidades para aquisição dos produtos decorrentes deste contrato estão
apresentados no quadro abaixo, para o exercício de 2018:
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QUANT

01

Casa com Passarela e escorregador:
Área para instalações-tamanho 4,00mt x 9,00 mt
Confeccionado em madeira de eucalipto redondo tratado
com espessura no maximo de Ø 25 cm;
Travada com barra roscada de ½” com contra porca, prego
de metal galvanizado, corrente ferro galvanizado 4 mm
revestida em plástico PVC;
Todo brinquedo pintado com tinta esmalte sintético.
Cobertura com telha amianto de 5 mm pintada;
A parte da madeira em contato com solo terá proteção de
emulsão asfáltica.

01
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VALOR
UNITÁRIO

R$6.500,00

VALOR TOTAL

R$6.500,00
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02

03

04

05

Balanço com 03 assentos
Área para instalações-tamanho 6,50mt x 4,00 mt
Confeccionado em madeira de eucalipto redondo tratado
com espessura no máximo de Ø 25cm;
Travada com barra roscada ½”, prego metal galvanizado;
Banco pendurado corrente ferro galvanizado 4 mm com
revestimento em plástico PVC, banco em madeira tratado;
Todo brinquedo Pintado com tinta esmalte sintético;
A parte da madeira em contato com solo terá proteção de
emulsão asfáltica.
Bancos de madeira
Área para instalações- tamanho 2,00 mt x 1,50 mt
Confeccionado em madeira de eucalipto tratado redonda
com espessura no máximo de ø 25 cm;
Com travamento em barra roscada ½”, prego de metal
galvanizado, Todo brinquedo pintado com tinta esmalte
sintético;
Tendo como figuração de lápis de cores(desenho);
Chumbado no piso;
A parte da madeira em contato com solo terá proteção de
emulsão asfáltica.
Gangorra dupla
Área para instalações- tamanho 3,00mt x 4,00mt
Confeccionado em madeira de eucalipto redondo tratado
com espessura no máximo de ø 25 cm; Travado com barra
roscada ½”, prego de metal galvanizado,
Todo brinquedo pintado com tinta esmalte sintético;
Punho de segurança em metal galvanizado;
A parte da madeira em contato com solo terá proteção de
emulsão asfáltica.
Mesa rustica de jardim
Área para instalações- tamanho 2,00 mtx 1,50 mt
Confeccionado em madeira de eucalipto redondo tratado
com espessura no máximo de ø 25 cm;
Travada com barra roscada ½”, prego de metal
galvanizado ;
Todo brinquedo pintado com tinta esmalte sintético, com
medidas de 2,00 mt x 1,50 mt;
A parte da madeira em contato com solo terá proteção de
emulsão asfáltica.

01

R$1.800,00

R$1.800,00

02

R$600,00

R$1.200,00

01

R$1.400,00

R$1.400,00

01

R$1.600,00

R$1.600,00

TOTAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor total deste contrato é de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais).
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R$12.500,00
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Parágrafo Único - Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens,
impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das
obrigações decorrentes deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DO CONTROLE E DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS
Durante a sua vigência, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente
comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária, para o corrente exercício de 2018 assim classificados:
4.4.90.52.00.2.03.00.15.451.0002.2.0087 – 00.01.00 - Revitalização de Parque Infantil
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação será até 30/05/2018, contados a partir da assinatura do
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega e instalação dos produtos será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias
corridos e começará a fluir a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento do Termo
de Autorização de Fornecimento, a ser emitido pelo Depto. Competente.
Subcláusula primeira - Os produtos solicitados deverão ser entregues nas secretarias
requisitantes com sede no município de Andrelândia, e montados na Praça Visconde de Arantes
(Praça do Fórum), de 2ª a 6ª feiras das 7:30 às 16:00, dependendo do horário de cada secretaria.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Subcláusula primeira - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança
respectiva ao Departamento de compras, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do
período de adimplemento da obrigação.
Subcláusula segunda - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a
Prefeitura Municipal de Andrelândia, sede na Avenida N. Sra. Do Porto da Eterna Salvação, nº 208,
Bairro Centro, CNPJ n.º 18.682.930/0001-38.
Subcláusula terceira - O pagamento será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRELÂNDIA, até o dia 10 (dez) do mês subsequente á entrega dos materiais, a contar da data
final do período de adimplemento da obrigação, cumpridas as formalidades legais e contratuais
previstas.
Subcláusula quarta - A retenção dos tributos não será efetuada caso a Contratada apresente, junto
com sua nota fiscal, a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES.
Subcláusula quinta - Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de
situação regular em relação à Fazenda Federal, INSS, FGTS e Trabalhistas apresentados em
atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará
retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento,
prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.
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Subcláusula sexta - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução das obrigações contratuais será fiscalizada por um servidor designado pelo
Contratante, doravante denominado Fiscalização, que terá autoridade para exercer, como
representante da Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e
controle da execução contratual.
Subcláusula primeira. À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I - solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências
tempestivas necessárias ao bom andamento da avença.
II - acompanhar e fiscalizar a execução, bem assim indicar as ocorrências verificadas;
III - encaminhar ao departamento jurídico da Prefeitura Municipal os documentos com as
ocorrências que impliquem possíveis sanções à Contratada;
IV - solicitar a imediata substituição de qualquer item fornecido em desacordo ou que for julgado
prejudicial ou insatisfatório;
V - notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do contrato para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.
Subcláusula segunda. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
O objeto do presente contrato será recebido das seguintes formas:
I - provisória, mediante recibo, imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade;
II - definitiva; mediante recibo, em até três dias úteis, após o recebimento provisório e a
verificação da perfeita execução das obrigações contratuais, ocasião em que se fará constar o atesto
da nota fiscal.
Subcláusula primeira - O prazo de garantia mínimo dos produtos será de 01 (um) ano para
reposição de peças, contados da data da efetiva instalação dos produtos, cobrindo todas as
obrigações praticadas no mercado.
Subcláusula segunda – Todas as despesas necessárias para efetuar o reparo, correção, remoção
ou substituição das peças ou equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
durante a garantia, ficarão a cargo da CONTRATADA.
Subcláusula terceira - Os produtos apresentados em desconformidade com o especificado neste
contrato, no instrumento convocatório ou o indicado na proposta, será rejeitado parcial ou
totalmente, conforme o caso, e a Contratada será obrigada a substituí-los no prazo estipulado pela
Fiscalização, contado da data do recebimento de notificação escrita, necessariamente
acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução.
Subcláusula quarta - A notificação referida, na subclausula anterior, suspende os prazos de
recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.
Subcláusula quinta - Caso seja necessário, um representante da Contratada poderá ser convocado
para acompanhar o recebimento dos produtos, sendo a conferência efetuada na presença de
testemunhas em caso de não comparecimento.
Subcláusula sexta - Independentemente da aceitação definitiva, a Contratada garantirá a
qualidade de cada unidade do produto fornecido pelo prazo estabelecido na respectiva validade
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pelo produtor ou fornecedor, obrigando-se a repor aquele impróprio para o consumo, desde que a
deterioração do item não tenha ocorrido por guarda, emprego ou manuseio indevido.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a enviar todo o empenho
necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:
I - entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado na cláusula sétima e apenas
após o recebimento da ordem de fornecimento, cuja cópia deverá ser anexada à respectiva nota
fiscal;
a) para cada solicitação será expedida uma Ordem de Fornecimento com a respectiva data de
emissão e prazo para entrega, em duas vias de igual teor, assinadas pelo representante do
Contratante;
b) a entrega deverá ser feita no local indicado na ordem de fornecimento.
c) a montagem dos brinquedos correrá por conta da CONTRATADA.
II - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos representantes
do Contratante, atendendo de imediato as reclamações.
III - garantir a qualidade de cada unidade dos produtos fornecidos pelo prazo estabelecido na
respectiva validade pelo produtor ou fornecedor, obrigando-se a repor aquele impróprio para o
consumo, desde que a deterioração do item não tenha ocorrido por guarda, emprego ou manuseio
indevido.
a)
- substituir, sempre que exigido pelo Contratante, qualquer um dos itens fornecidos que
forem julgados prejudiciais ou insatisfatórios;
IV - indicar ao setor competente do Contratante o responsável pelo fornecimento.
V - acatar as instruções e observações que emanem da Fiscalização do Contratante.
VI - cumprir fielmente, na forma especificada na ordem de fornecimento, todas as provisões
determinadas.
VII - manter, durante toda a vigência do contrato, as condições que ensejaram sua contratação,
particularmente no que tange à regularidade fiscal.
VIII - responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o
Contratante;
IX - responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente ao Contratante ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Subcláusula primeira. A Contratada não será responsável:
I - por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
II - por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste contrato.
Subcláusula segunda. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitir o acesso dos funcionários da Contratada às dependências da Prefeitura;
II - promover os pagamentos dentro do prazo estipulado neste contrato;
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III - fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
IV - solicitar a imediata substituição de qualquer um dos itens fornecidos que forem julgados
prejudiciais ou insatisfatórios
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
No caso de descumprimento total ou parcial das condições deste edital, o MUNICÍPIO, sem prejuízo
das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o
caso, as penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93, bem como, no que
couber, as disposições contidas na Lei Estadual n° 287, de 04.12.79, e suas regulamentações e, em
especial, as seguintes sanções:
Subcláusula primeira - multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o
prazo de entrega, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os limites da lei civil;
Subcláusula segunda - multa administrativa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor total da
contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja
contratual ou legal.
Subcláusula terceira - As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que o MUNICÍPIO rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis.
Subcláusula quarta - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da Lei Federal n°
8.666/93.
Subcláusula quinta - A aplicação de multas não elidirá, em face do descumprimento do pactuado,
o direito do MUNICÍPIO de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais
cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Subcláusula sexta - A licitante que não retirar a nota de empenho dentro do prazo de validade da
sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para a contratação, apresentar
documentação falsa exigida para o certame, retardar a execução, descumprir, injustificadamente,
qualquer cláusula editalícia, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal poderá, nos
termos do art. 7º da Lei Federal n° 10.520/02, ser impedida de contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais,
tudo proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA
A Contratada declara, no ato de celebração deste contrato, estar plenamente habilitada à assunção
dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste contrato na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n°
8.666/93.
Rua Humberto de Paula Campos n° 03,
Rosário / CEP: 37.300-000 – Andrelândia – MG - Telefone: (35) 3325-1432
E-mail: licitacao@andrelandia.mg.gov.br
Http://www.andrelandia.mg.gov.br/.licitacoes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.682.930/0001-38
Avenida Nossa Senhora Do Porto Da Eterna Salvação Nº 208, Centro / CEP 37300-000 - Andrelândia - MG
Fone/Fax: (35) 3325-1177/1472
http://www.andrelandia.mg.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na
Lei n° 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações
contratuais que julgarem convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77
e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS
Tal como prescrito na lei, o Contratante e a Contratada não serão responsabilizados por fatos
comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, ocorrências eventuais cuja
solução se buscará mediante acordo entre as partes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Administração do Contratante analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a
incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.
Subcláusula primeira. Para os casos previstos no caput desta cláusula, o Contratante poderá
atribuir a uma comissão, por este designada, a responsabilidade de apurar os atos e fatos
comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.
Subcláusula segunda. Para assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita
execução deste contrato, a Contratada fica desde já compelida a avisar, por escrito e de imediato,
qualquer alteração em seu endereço ou telefone.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Andrelândia - MG, como competente para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em duas vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Andrelândia, 12 de março de 2018.

_________________________________
Francisco Carlos Rivelli
Prefeito Municipal

____________________________________
Serraria Madeirarte Ltda-ME

Testemunhas
Nome:_______________________________

Nome:_______________________________

CPF:________________________________

CPF:______________________________

Rua Humberto de Paula Campos n° 03,
Rosário / CEP: 37.300-000 – Andrelândia – MG - Telefone: (35) 3325-1432
E-mail: licitacao@andrelandia.mg.gov.br
Http://www.andrelandia.mg.gov.br/.licitacoes

