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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 00048/2018 
PROCESSO Nº 00004/2018 – PREGÃO| PRESENCIAL  Nº 00004/2018 

 
                 
                        Em 14 de fevereiro de 2018, o Município de Divisa Nova, Estado de Minas Gerais, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, sediado na Praça Presidente Vargas, nº 01, na cidade de 
Divisa Nova/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.279/0001/08, neste ato representado pelo seu 
Prefeito Municipal, o Sr. Elias Tassoti brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº M-
5.380.390, inscrito no CPF 721.502.206-44, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa VANUSA APARECIDA DA SILVA REIS 08187260670, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 
nº 27.404.142/0001-70, situada a RUA PADRE JOSE MAGALHAES RABELO , 63, SANTO ANTÓNIO, 
na cidade de DIVISA NOVA - MG, neste ato representada pelo Sr.(a) Vanusa Aparecida da Silva Reis, 
portador do CPF nº 081.872.606-70, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, 
conforme a Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, resolvem firmar o presente CONTRATO, 
observadas as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
1.1. O presente CONTRATO fundamenta-se no processo licitatório nº 00004/2018, modalidade Pregão, 
sob o nº 00004/2018, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho 1993, alterada pela Lei 8.883/94, além dos preceitos de direito público, 
e, supletivamente, nos princípios da teoria  geral  dos  contratos  conjuntamente com as disposições do 
direito privado 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO EDITAL 
2.1. Integram o presente CONTRATO, como se nele estivessem transcritas, para todos os fins e efeitos 
legais, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório, constantes no instrumento 
convocatório, seus anexos e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 
3.1 – Constitui objeto de presente contrato, a contratação de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou equiparada para confecção e instalação de cortinas, tipo painel, em lona vinílica, conforme 
especificações constantes no Edital. 
 
Nº Descrição Unid. Quant. V. Unit. R$ V. Total R$ 

1 

CORTINA EM MATERIAL QUE NÃO PROPAGA 
CHAMAS E ANTI RESSECAMENTO, TIPO PAINEL 

EM LONA VINÍLICA DUPLA FACE (BLAKOUT 
PINPOINT MÁXIMO 72% PVC, MINIMO 28% FIBRA 

DE VIDRO), COM SAFENAS EM MADEIRAS 
COBERTAS COM LONA E TRILHOS TRIPLO 

REFORÇADOS EM ALUMÍNIO. 

M 109 136,0000 14.824,00 

 
TOTAL............................................................................................................................... 14.824,00 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. - Uma vez recebida a ordem de serviços, a licitante vencedora tera o prazo de 30 dias para 
confeccionar as cortinas e instalá-las nas dependências da Escola Municipal Professora Maria Aparecida 
de Carvalho Pereira - Dona Santa, por sua inteira responsabilidade e custo. 
 4.1.1 - A cor da lona ficará a critério da Prefeitura, dentre as amostras de pérola, verde água e 
marrom claro. 
 4.1.2 - A lona vinílica deverá ser de ótima qualidade, dupla face, não propaga chamas e  
antiressecamento. 
 4.1.3 - Toda a fabricação e instalação ficarão por conta da licitante vencedora. 
 4.1.4 - Garantia mínima dos serviços e materiais empregados de 01 (um) ano 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO 
5.1 – O início do CONTRATO fica fixado a partir da data de sua assinatura encerrando-se em 90 dias, 
podendo ser prorrogado através de termo aditivo por acordo entre as partes obedecendo aos limites 
previstos na lei Federal 8666/93 e suas alterações.   
 5.1.1 - O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da ordem 
de serviços; 
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5.2. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de CONTRATO e 
retirá-lo, dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis da homologação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas legalmente, nos termos do art. 81 da lei 8.666/93. 

5.2.1.  É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de CONTRATO, não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o 
ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta Lei. 

5.2.2. A recusa injustificada do adjudicado em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 
equivalente dentro do prazo estabelecido, sujeita-o às penalidades legalmente estabelecidas (Art. 87 da 
8.666/93). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA CONDIÇÃO, EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. 
6.1 – A CONTRATADA obriga-se a pretar os serviços objeto deste CONTRATO, sempre em regime de 
entendimento com a fiscalização da CONTRATANTE, dispondo esta de autonomia para atuar no sentido 
do cumprimento deste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
7.1 – A fiscalização da prestação dos serviços será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, 
com funções para tal encargo, de forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazos, 
propostas, etc. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 – São obrigações da Contratada, dentre outros que lhe são correlatos: 
 8.1.1 - Prestar os serviços dentro dos prazos e condições estabelecidos; 
 8.1.2 - Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da 
presente licitação;  
 8.1.3 - Substituir, as suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os 
materiais/serviços que veierem a ser recursados. 
 8.1.4 - Emitir Nota fiscal; 
 8.1.5 - Manter as condições de habilitação exigidas nesta licitação 
 8.1.6 - Não subcontratar, no todo ou em parte, salvo autorização expressa desta prefeitura  
 8.1.7 -Oferecer garantia de no mínimo um ano. 
 

8.2 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelo serviço ofertado, podendo responder por 
danos pessoal ou material causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo departamento interessado. 
 8.2.1. A CONTRATANTE ficará alheia a todas as reclamações jurídicas que possam surgir 
subsequentes ao contrato.   
 
 

8.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos resultantes da execução do presente CONTRATO. 
 
 

8.4. É dever da CONTRATADA emitir notas fiscais de acordo com a legislação, contendo descrição do 
serviço, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total. 
 

8.5. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento de qualquer multa ou sanção, bem 
assim de qualquer imposto ou taxa devidos, seja pela inexecução ou má execução do contrato, pelo 
órgão fiscalizador. 
 

8.6.  No caso de irregularidades na prestação do serviço incorrerá a CONTRATADA nas sanções 
previstas. 
 

8.7. A Contratada deverá manter atualizados, durante toda a execução do Contrato, as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital para a presente contratação, em conformidade com o art. 55, 
XIII da Lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da Contratante: 

9.1.1 - Emitir Ordem de Serviço. 
9.1.2 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas. 
9.1.3 - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 
inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
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 9.1.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 
 9.1.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo Contratado. 
 9.1.6 - Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no 
presente Contrato. 
 9.1.7. Proceder à publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus aditamentos no 
quadro do Paço Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
10.1 – À CONTRATADA, total ou parcialmente, serão aplicados as sanções legais, conforme a gravidade 
da infração, a saber: 

a) advertência; 
b) multa compensatório-indenizatória, nos seguintes percentuais: 

 * 0,3% por dia de atraso na prestação dos serviços, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor do contrato. 
 * 10% sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do 
objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que poderá ser aplicado com a rescisão 
contratual. 
 * 20% sobre o valor do CONTRATO, na hipótese de o contratado, de modo injustificado, desistir 
do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, 
quando a Prefeitura Municipal, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação, poderá 
reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 c) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a dois anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, 
perante autoridade que aplicou a penalidade. 
 

10.2. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
11.1 – Constitui motivo para rescisão deste CONTRATO: 

11.1.1 – A decretação de falência, o pedido de concordata, a liquidação ou dissolução da 
empresa CONTRATADA. 
  11.1.2 – A paralisação na prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 
CONTRATANTE. 

11.1.3 – A lentidão na execução do CONTRATO. 
11.1.4 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do CONTRATO ou que traga prejuízo eminente à administração, podendo a mesma 
promover revisões a qualquer momento neste instrumento unilateralmente. 
 

11.2 – A rescisão do presente contrato poderá ocorrer ainda: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
b) Amigável por acordo entre as partes; 
c) Judicial nos termos da legislação em vigor.     

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
12.1 – As despesas inerentes à execução do objeto do presente CONTRATO correrão por conta da 
dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob a rubrica: 
 

02.03.02.12.361.0403.3.009.4490.51.00 
REFORMAS E MELHORAMENTOS DOS DIVERSOS 

PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA REDE DE 
ENSINO BÁSICO MUNICIPAL. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
13.1 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do presente contrato, o valor global 
de R$ 14.824,00 (Quatorze Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais); 
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13.1.1.  Já estão incluídas no preço total todas as despesas e encargos indispensáveis ao 

perfeito cumprimento dos serviços decorrentes deste Contrato. 
 

13.2 – Os recursos utilizados para pagamento do objeto contratual são provenientes de recursos 
PROPRIOS. Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE, através de depósito em conta 
corrente específica da CONTRATADA ou emissão de cheque nominal, até 10 (dez) dias úteis do mês 
subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal ou RPCI - Recibo de 
Pagamento a Contribuinte Individual.. 
 

13.3 – Em caso de irregularidade na emissão do documento fiscal, o pagamento fica condicionado a sua 
reapresentação com as devidas correções. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO DO CONTRATO E DA SUBCONTRATAÇÂO 
14.1 - A Contratada não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia e por escrito da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
15.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente CONTRATO. 
 

   E por estarem justas e contratadas, e o presente CONTRATO depois lido e 
achado conforme, assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, que também o assinaram.  

 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Divisa Nova/MG, 14 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

ELIAS TASSOTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

VANUSA APARECIDA DA SILVA REIS 08187260670 
Vanusa Aparecida da Silva Reis 

Contratada 
 
 
 
 
 
 

Testemunha 1: ____________________________        CPF: 
 
 

Testemunha 2: ____________________________        CPF: 
 
  


