
 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2017 

 
 

Termo de contrato que celebram o município de Novo Xingu e a 
empresa Ório e Samuel LTDA-ME, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos e materiais para consumo de informática. 

 
 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa 
jurídica de direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio 
Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ÓRIO E 
SAMUEL LTDA-ME, inscrita no CNPJ Nº 18.503.363/0001-005, com sede na Avenida 
AmandioAraujo nº 809, Bairro centro, no município de Constantina-RS, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.Paulo Ricardo O. do 
Nascimento, residente e domiciliado na cidade de Constantina-RS, portador do CPF nº 
015.660.950-93, cédula de identidade n.º 2099143568, estabelecem o presente CONTRATO 
DE FORNECIMENTO, em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no 
Convite n.º 005/2017, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 049/2017 e 
consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto aquisição de matérias de informática para as 
secretarias municipais de Novo Xingu – RS dos itens a seguir descritos: 
 

Item Descrição do Objeto Quant. Valor 
unitário R$: 

Valor Total 
R$: 

 
 
4 

Monitor com as seguintes características mínimas: 
a) Tela de LED, widescreen, de 19”; 
b) Contraste de 10.000.000:1; 
c) Resolução HD; 

 Garantia de 12 (doze) meses. 

 
 
4 

 
 
560,00 

 
 
2.240,00 

TOTAL R$ 2.240,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO  
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2.1. Os equipamentos/produtosdeverão ser entregues no Centro Administrativo Municipal de 
Novo Xingu, localizado na Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, em Novo Xingu / RS, de 
acordo com a proposta oferecida. 
2.2. A CONTRATADA deve se ater às condições estabelecidas no Edital de Convite nº 
005/2017 e na Proposta de Preços, bem como às normas legais e éticas que regulamentam os 
direitos e a atividade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e demais 
decorrentes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não poderão, em nenhuma 
hipótese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, civil e criminalmente, por 
eventuais prejuízos causados a terceiros ou a própria CONTRATANTE, na execução deste 
Contrato. 
3.1.1. Dentre os encargos da CONTRATADA incluem-se frete, diárias de funcionários, custo 
de postagem, bem como demais custos relativos ao correto fornecimento do produto. 
3.2. Entregar oobjeto dentro das solicitações e especificações solicitadas, sendo que a 
inobservância desta condição sujeitará a CONTRATADA as sanções contratuais. 
3.3. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 
licitação. 
3.4. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo produto entregue, especificado neste Contrato, 
de modo a garantir sua qualidade, utilizando instrumentos e pessoal técnico qualificado. 
3.5. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto deste Contrato ou o faça fora das 
condições estabelecidas, a CONTRATANTE poderá, após regular aviso ou notificação, 
rescindir o presente Contrato e aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas no artigo 
87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
4.1. Prestar as informações necessárias para execução correta do ora contratado. 
4.2. Verificar a conformidade do fornecimento do produto, com a especificação e o preço, 
recebê-lo e proceder à verificação final, comparando os dados descritos no Contrato com os 
da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA. 
4.2.1. A aceitação definitiva ocorrerá em 48 (quarenta e oito) horas, quando a Nota Fiscal 
referida será atestada por servidor responsável, designado para este fim, e liberado o 
pagamento a ela relativo. 
4.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de irregularidades 
constatadas no fornecimento do equipamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
5.1. A fiscalização do fornecimento dos produtos ficará a cargo da Secretaria Municipal de 
Administração, Planejamento e Finanças, através do Servidor Ivomar Wahlbrinch. 
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5.2. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do 
produto.  
5.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO  
6.1. O valor total deste contrato é de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais). 
6.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e 
demais encargos fiscais e trabalhistas.  
6.3 Os preços não sofrerão reajustes. 
6.4O pagamento no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da fatura aprovada 
pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato. 
6.5.Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 
contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 
6.6.Serão processadas as retenções previdenciárias, quando for o caso, nos termos da lei que 
regula a matéria. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
 
03   - SEC. MUNICIPAL DE ADM., PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
03.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 
 
04   - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
04.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 
 
05   - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 
05.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 
 
06   - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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06.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.005   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
 
07   - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTE 
07.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 
 
08   - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
08.01   - Administração do Sistema Governamental 
2.100   - Manutenção das Atividades Administrativas 
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 
4.4.90.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA  
8.1.  A vigência do Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura até 31de dezembro de 2017. 
8.1.1 O contrato terá seu vencimento antecipado se houver a entrega e aceitação do objeto 
contratado se der antes do termo final previsto no item 8.1. 
8.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 
município ao todo e a qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, mediante simples aviso, com prazo de 30 (trinta) dias observadas as disposições 
legais pertinentes.  
8.3. Não haverá reajustes. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
9.1 Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o Município 
de Novo Xingu - RS garantirá a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo aplicar, 
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
9.1.1 multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado esta a 20 
(vinte) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
9.1.2 multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de um ano. 
9.1.3 multa de 25% (vinte e cinco por cento) no caso de inexecução total do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 ( dois) anos.  
9.1.4  as multas serão calculadas sobre o valor total do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
10.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  
10.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  
10.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos 
enumerados nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  
10.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  
10.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  
10.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
10.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CONTRATADA se conduzir dolosamente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS, DA GARANTIA E DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
11.1 O contratado, fica obrigado a conceder garantia de 12 (doze) meses, contados a partir do 
recebimento definitivo do bem por parte do município.  
11.2 Dentro do prazo estabelecido no item 11.1, o contratado se responsabilizará por todos os 
defeitos e problemas que o equipamento apresentar, comprovadamente existente já no ato da 
entrega do equipamento, ou que surjam no período citado, não decorrentes do mau uso, ou 
uso anormal do veículo. 
11.3 Eventuais deslocamentos, fretes, mão de obra, peças, para prestação de assistência 
técnica por parte da contratada, no período da garantia, serão sem qualquer ônus ao 
município.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
12.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 
12.1.1.   na Lei Federal nº 8.666/93;  
12.1.2.   nos preceitos de direito público;  
12.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do 
Direito Privado. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro 
da Comarca de Constantina/RS, para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas. 
 

Novo Xingu - RS, 16 de Novembro de 2017. 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JAIME EDSSON MARTINIÓRIO E SAMUEL LTDA-ME 
            Prefeito MunicipalCONTRADADO 

CONTRATANTE      
 
 
 
______________________________ 
Ivomar Wahlbrinch 
Fiscal do Contrato 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
________________________    ________________________ 
 


