PREFEITURA

MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
CONTRATO N° 22.03.01/2017-06

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIPIO DE JAGUARIBE,
ATRAVES
DA
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO
E GESTAO, COM A
EMPRESA WIN DSTAR COM PUTADORES E
ELETRO LTDA ME, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:
O Municfpio de Jaguaribe/CE, atraves da Secretaria de Planejamento e Gestao, pessoa juridica de
direito publico interno, com sede na Praca Senador Fernandes Tavera, S/N, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 07.443. 708/0001-66, neste ato representado(a) pelo(a) Secretario de
Planejamento e Gestao, o(a) Sr(a). Valnei Peixoto Silva, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA
ME, com endereco na Rua C6nego Mourao, 224, Centro - Jaguaribe/CE, inscrita no CNPJ sob o
n° 10.553.199/0001-39, representada par Joao Erinaldo Silva Nogueira, portador de CPF n°
686.169.963-20, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edita! de Pregao Presencial n° 22.03.01/2017, Processo n° 22.03.01/2017, em conformidade com
o que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores, a
Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e
as clausulas e condicoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1-Processo de Licitacao, na modalidade Preqao Presencial, em conformidade com a Lei Federal
N° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, devidamente
homologado pelo(a) Secretario de Planejamento e Gestao do Municfpio de Jaguaribe - CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tern par objeto REGISTRO DE PRE<;O, TIPO MENOR PRE<;O POR
LOTE PARA AQUISl<;AO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE,
conforme especificacao contida no Anexo I, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE paqara aoia) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato o
valor global de 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais), conforme planilha em anexo.
CLAUSULA QUART A - DAS OBRIGA<;OES DA CONTRAT ANTE
4.1- O(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes
necessarias ao pleno cumprimento das obrigac;:6es decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei n2 8.666/93 e suas alteracces posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
4.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com a entrega do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigirem provldencias corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pela Secretaria de Planejamento e Gestao, conforme o acordado.
CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1-Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado da Secretaria de Planejamento e Gestao do
municipio de Jaguaribe, de conformidade com as condlcoes e prazos estabelecidos no Edita!, no
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Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Compra, no perlodo a contar da assinatura do contrato ate 31
de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado nos termos da Lein° 8.666/93 e suas alteracoes;
5.2-Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITAi;Ao e qualificacao exigidas na licitacao:
5.3-Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
5.4-0s pedidos de prorroqacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitacao, ate
05(cinco) dias corridos, antes da data do termino do prazo de entrega, explicitadas as raz6es e
devidamente fundamentadas;
5.5-0s atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificado o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTAO, nao serao considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1-0 contrato tera o prazo de vigencia a contar da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de
2017, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2-0 objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da Secretaria de Planejamento e Gestao,
mediante a apresentacao dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos
do Edita!.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
7 .1- Os pagamentos serao realizados mediante a apresentacao da Nota Fiscal e F atura
correspondente. A Fatura devera ser aprovada, obrigatoriamente, pela Secretaria de Planejamento
e Gestao do Municipio de Jaguaribe, que atestara a entrega do objeto licitado;
7.2- Caso a fatura seja aprovada pela Secretaria de Planejamento e Gestao, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (triqesimo) dia ap6s o protocolo da Fatura pela Contratada
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recurses oriundos do
Tesauro Municipal, sob a dotacao orcarnentaria n° 0401.04.129.0002.2.008
- SEPLAG,
elemento(s) de despesa(s) 44.90.52.00.
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1-Depois de celebrado o contrato as alteracoes serao permitidas obedecendo a legislac;ao
aplicada ao caso especialmente a previsao contida a partir do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores;
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1-A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou
supress6es no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SANCOES
11.1-0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Adminlstracao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejufzo das multas previstas no edital
e no termo de contrato e das demais corninacoes legais.
11.2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a previa defesa:
I - Advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.? 8.666/93, podera ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obriqacoes e responsabilidades assumidas na licitacao:
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a)
CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer aqencia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, par meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido
de acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sabre o valor total do contrato, par dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infracao a qualquer clausula ou
condicao contratual, nao especificada nas demais alfneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer produto
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituicao nae se efetive nos 05 (cinco) dias que
se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;
Ill - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com o
Municfpio de Jaguaribe, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Adminlstracao pelos
prejufzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso
anterior.
11.3 - No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias utels para as sancoes previstas nos incisos I, II e
Ill do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
11.4 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em
caso de tnexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito coma Dfvida Ativa do Municfpio e cobrado mediante processo de
execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5- As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 11.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licltacao:
a) praticarem atos ilfcitos, visando frustrar os objetivos da ticitacao:
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Aorninistracao Publica, em virtude
de atos ilfcitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributes.
11.6- As sancoes previstas nos incises I, Ill e IV do item 11.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
11. 7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a
multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejulzo das demais penalidades
cabfveis, por caracterizar descumprimento total da obriqacao assumida.
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11.8- As sancoes previstas no item 11. 7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de
nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA

- DA RESCISAO

12.1-A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da
Administracao:
12.2-Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,
quando os houver sofrido;
12.3-A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA-

DAS DISPOSICOES

FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obriqacao da Contratada de manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obriqacoes por ela assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao.
CLAUSULA DECIMA-QUART A - DO FORO

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questoes relacionadas
com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurfdicos e
legais efeitos.
Jaguaribe-CE, 10 de Julho 2017.
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Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
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ANEXO AO TERMO DE CONTRATO 22.03.01/2017-06
PREGAO PRESENCIAL 22.03.01/2017
OBJETO: REGISTRO DE PRE<;O, TIPO MENOR PRE<;;O POR LOTE PARA AQUISl<;;AO DE
MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
EMPRESA: WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME.
LOTE 02- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
i;tJTEMri '.!llmJ;'~~ESB.ECll;l~A9AOID0;'PRODUJOt,~f4{1!.'i'! j\";f;UND~wi ff MARCA:} }SET AS} ~'?,VR;iUNIJt:rt htWRI,TOJ Al/>
Notebook - Processador:
Core™ i5-3337U
(1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost
2.0 ate 2.7GHz); - Mem6ria RAM: 6 GB; Disco Rfgido:
1 TB; - Drive Optico
Gravador/Leitor DVD; - Placa de Rede: Sim; Tecnologia Wireless: 802.11 g; - Tecnologia
Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; - Placa de
UNID
Acer
R$ 2_790,00
7
Vfdeo:
Dedicada;
- camera
Embutida
R$ 2.790,00
(Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional:
Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho
da Tela: 14 polegadas; - Resolucao da Tela:
1366x768 pixels; - Bateria: 6 celulas; Autonomia Bateria: 6 horas; - Voltagem:
100/240 volts
Valor Total
R$ 2.790,00

Jaguaribe-CE, 10 de Julho 2017.
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Valnei Peixoto Silva
Secretario de Planejamento e Gestao
CONTRATANTE

--0=...._'-."-"-...~

Joao
o Silva Nogueira
WINDSTAR OMPUTADORES E ELETRO
LTDA ME
CONTRATADA
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