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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS Nº. 113/2014 

Licitação Pregão Presencial nº. 015/2014 – Processo Licitatório nº. 029/2014 

 

I – PARTES: 

A – CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na 

cidade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293-SJS-IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, 

casado, residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul - RS. 

B - CONTRATADA: JONES FERNANDO CASTELLI - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 10.604.357/0001-32, inscrição estadual nº049/0049540, estabelecida à Rua 

Miguel Couto, nº 1035, na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato 

representado por Jones Fernando Castelli, brasileiro, do comércio,  RG nº 4027563537, CPF nº 

459.967.250-53, residente e domiciliado na Rua Miguel Couto, nº 1035, na cidade de Frederico 

Westphalen, RS.  

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores, pelas condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº. 

015/2014 e respectivos anexos, pelos termos da proposta da CONTRATADA, que integram e 

completam este instrumento e pelas cláusulas expressas a seguir. 

III - OBJETO: 

Fornecimento de três aparelhos de notebooks para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social 

de Taquaruçu do Sul, na realização do programa FEAS OASF-Orientação e apoio sócio-familar, 

conforme termo de adesão firmado entre o município de Taquaruçu do Sul e o Estado do Rio Grande 

do Sul, com as seguintes características mínimas para os equipamentos: 

Três aparelhos de notebooks novos, com processador Quad Core 3630QM, 2.4 GHz até 3.4GHz, 

6MB L3 de cache; placa gráfica de 2GB gDDR3 de memória dedicada (Optimus TM); tela de LED 

HD 15.6” (1366 x 768), 16:9 antireflexiva; memória 8GB DDR3, 1600MHz; HD 1 Tb, sistema 

operacional Windows 8.1, alto falantes estéreo JBL R 4W (2W x 2) com sub-woofer 5W; microfone 

integrado; webcam HD 1.3 megapixels; rede 802.11b/g/n 1 x 1, rede e internet sem fio; gigabit 

ethernet 10/100/1000 (rede e internet); bluetooh 4.0; 1,0 VGA; 1,00 HDMI; 2,00 USB 3.0 (Sleep 

and charge); 2,00 USB 2.0; leitor de cartões 3 em 1 (SD, SDHC e SDXC); 1,00 porta combo (saída 

fone de ouvido/entrada microfone); 1,00 RJ45 (rede e internet); 1,00 conector de energia; teclado 

tipo ilha e numérico integrado; Touch Pad com suporte à função multi-toque; slot para trava de 

segurança padrão Kensington; bateria de seis células 48Wh; e fonte adaptadora AC 60W, Dimensões 

(Larg. X prof. X alt.) 36.8 x 24.3 x 2.9 3cm, peso de 2,5Kg, Marca Samsung. 

NOTA 01: A empresa vencedora deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo 

12 (doze) meses a partir da entrega, contra defeitos de fabricação dos equipamentos. 
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IV – CONDIÇÕES: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de doze meses apartir da assinatura. 

O prazo de entrega do objeto desta licitação será de até 10 (dez) dias após a ordem de entrega 

emitida pela Prefeitura Municipal, devendo os equipamentos serem entregues no prédio do Centro 

Administrativo Municipal, Rua do Comércio, 1424, Centro, Taquaruçu do Sul, RS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este edital serão suportadas pelas dotações do 

orçamento do exercício vigente de 2014 e serão as seguintes: 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 

Projeto de Atividade: 2.031 - Programa de Atendimento à População em Situação de 

Vulnerabilidade Social. 

Elemento de Despesa: 590 4.4.90.52.00.00.00.00. 1185 - Equipamento e Material permanente. 

Elemento de Despesa: 592 4.4.90.52.00.00.00.00. 1215 - Equipamento e Material permanente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS: 

I - A CONTRATADA, para a execução do objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor total 

de R$ 8.997,00 (Oito mil novecentos e noventa e sete reais), sendo R$2.999,00 (Dois mil novecentos 

e noventa e nove reais) por unidade. 

II - O pagamento será efetuado á vista, mediante a entrega da totalidade do objeto licitado e 

apresentação de nota fiscal eletrônica. 

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado a vista, sobre a quantidade retirada pela contratante, devendo a empresa 

contratada efetuar a entrega dos objetos solicitados e apresentação de documento fiscal pertinente. 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

I – Constituem direitos da CONTRATANTE: 

a) receber o objeto deste contrato nas condições ajustadas; 

b) exigir da CONTRATADA testes e exames dos equipamentos, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

II - Constitui direito da CONTRATADA receber o valor acertado na forma e prazos 

convencionados. 
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III – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) efetuar o pagamento ajustado; 

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato. 

IV - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) realizar o fornecimento na forma e nas condições ajustadas; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do 

presente contrato; 

c) manter durante todo o período de vigência e execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante o prazo de validade do contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em 

especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) responsabilizar-se civil e criminalmente por ocorrências que resultarem em prejuízo ou danos para 

os bens da CONTRATANTE, seus servidores e agentes, decorrentes de dolo, imprudência, 

negligência ou imperícia praticados no fornecimento do objeto e na execução do presente contrato; 

f) submeter-se às inspeções requeridas pela CONTRATANTE, realizando as correções necessárias, 

nos prazos determinados. 

CLÁUSULA SEXTA – RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes da contratação de que trata este contrato serão suportadas pelas dotações do 

orçamento municipal vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES:  

No caso de não cumprimento dos prazos de entrega do objeto deste contrato nos prazos 

estabelecidos na cláusula terceira, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor 

equivalente a 10% sobre o valor da quantidade de materiais de consumo requisitada pela 

CONTRATANTE, limitada a 10% (dez por cento) do valor do total do objeto contratado. 

Parágrafo único. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93, sendo que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor 

do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO: 

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no art. 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA – TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS: 

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

através de protocolo convencional ou eletrônico, não sendo considerada qualquer outra forma como 

prova de entrega de documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA: 

O presente contrato terá vigência de doze meses apartir de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS: 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n. 8.666/93 e dos princípios gerais do Direito 

ADMINISTRATIVO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 

O MUNICÍPIO exercerá o acompanhamento e a fiscalização do presente contrato através da Senhora 

Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Sra. Luciane Stival Vasconcellos, CPF. Nº 

993.238.180-20, como gestora do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de FREDERICO WESTPHALEN, para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente contrato não solucionadas por acordo, abdicando-se de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 

sucessores, em quatro vias de igual teor e forma e rubricadas em todas as suas folhas, para todos os 

fins de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

                                  Taquaruçu do Sul, 09 de outubro de 2014. 

 

...........................................................                                 ............................................................ 

  Vanderlei Zanatta                                                                 Jones Fernando Castelli 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                                           CONTRATADA 

 

 Luciane Stival Vasconcellos 

                                                   Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

A ..................................................                     B .................................................................... 

 


