
  - 1 - 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                               PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUÇU DO SUL 
Rua do Comércio, 1424 - Fone/Fax: 55-3739-1080 

CEP: 98.410-000  

CNPJ: 92.403.567/0001-27 

 E-mail: municipiodetaquarucudosul@hotmail.com 

 
 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS Nº 003/2014 

Pregão Presencial n. 022/2014 – Processo Licitatório nº. 037/2014 

 

 

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 ci-

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

Municipal em Exercício: Valmir Luiz Menegat, CI nº. 9019337758-SSP/RS, CPF nº. 343.459.730-

15, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Balestrin, no município de Taquaruçu do 

Sul – RS. 

 

B – CONTRATADA: GESUL COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 14.711.959/0001-40, inscrição Estadual nº 256.587.876, estabelecida à Av. 

Sete de Setembro, nº 662, Centro, Maravilha - SC, neste ato representada pela Sócia Geisla Anto-

nelli Rayzer Flach, brasileira, casada, empresária, portadora da Identidade nº 2.206.214, expedida 

pela SSP/SC, inscrita no CPF. nº 023.355.239-10. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002, 

na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro 2006, na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 

1993, alterada pela Lei Federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, e pela Lei nº. 9.648, de 27 de 

maio de 1998, no Decreto Municipal nº. 036, de 15 de maio de 2007 e Decreto Municipal nº. 

034/2008, de 07 de abril de 2008, e respectivas alterações posteriores e no Pregão Presencial nº 

022/2014 – Processo Licitatório nº 037/2014. 

 

III - OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento DE APARELHOS DE AR CONDICIO-

NADO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

AFONSO BALESTRIN E ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 

PEDACINHO DO CÉU, com as seguintes características mínimas: 

ITEM Nº 02: 07,00 (sete) unidades de aparelhos de ar condicionado tipo Split Hi-Wall, 18.000 

BTUS, ciclo de trabalho quente e frio, controle remoto, alimentação 220V/60Hz, Selo Procel classe 

“A” e materiais e serviços necessários para instalação, marca Komeco. 

 

Nota 01: A empresa contratada deverá entregar os equipamentos devidamente instalados e em 

pleno funcionamento na Escola municipal de Ensino Fundamental Afonso Balestrin e Escola 

Municipal de Educação Infantil Creche Pedacinho do Céu no Município de Taquaruçu do 

Sul-RS e fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo 12 (doze) meses a partir da Instala-

ção, contra defeitos de fabricação dos equipamentos, devendo os custos estar inclusos no preço 

final cotado. 
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IV – CONDIÇÕES 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura ou en-

quanto perdurar o prazo da garantia, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos 

termos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

O objeto deverá ser entregue no prazo de até 15 (quinze) dias após a autorização de fornecimento 

expedida por parte da administração municipal, devendo o objeto licitado ser entregue conforme 

especificações mínimas descritas na proposta, sendo que as despesas com transporte, taxas, impos-

tos ou quaisquer outros acréscimos legais correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

orçamento municipal do exercício de 2015, estabelecidas através de Lei Orçamentária. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 
I - A CONTRATADA, para a execução do Objeto deste Contrato, cobrará da Prefeitura o valor total 

de R$ 13.930,00 (Treze mil novecentos e trinta reais), sendo R$1.990,00 (um mil novecentos e no-

venta reais), por cada aparelho. 

II - Os pagamentos serão efetuados a vista, mediante a entrega e instalação dos equipamentos e a-

presentação da nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

I - O preço cotado será fixo sem qualquer espécie de reajuste, dentro do prazo de vigência. 

II – No caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato, será admitido reajuste do valor do 

contrato, sendo, neste caso, adotado o índice de variação anual do IGPM/FGV. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

I - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE: 

- efetuar o pagamento ajustado. 

- pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na Cláusula terceira deste 

contrato. 

II - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

- pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros, em qualquer caso, durante a entrega do 

objeto deste contrato. 

- pela entrega nas repartições competentes de todos os documentos exigidos. 

- pelo cumprimento na forma e condições de entrega estabelecidas no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

I - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em casos de rescisão ou alteração 

contratual previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

II - Nenhuma modificação poderá ser introduzida no presente instrumento, sem o consentimento 

prévio do Município, mediante acordo escrito, obedecendo aos limites legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 
A empresa vencedora deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo um ano a partir da 

instalação, contra defeitos de fabricação dos equipamentos, por ela entregue. 
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CLÀUSULA OITAVA - DA RECISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

- por ato unilateral da Administração, nos casos do Inciso I a XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 

- por mútuo acordo ou conveniência administrativa; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

 

CLÀUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

A CONTRATADA, não cumprindo as obrigações assumidas neste documento ou dos preceitos le-

gais, sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

II - Multa de 10 % sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução do objeto contratado, sal-

vo justificativa aceita pelo Município; 

III - Suspensão do direito de contratar pelo período de 2 (dois) anos; 

IV - Declaração de Inidoneidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA : DA FISCALIZAÇÃO 

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

Senhora Secretária Municipal de Educação e Cultura, Marta Maria Volpatto Bottezini, CPF. nº 

935.750.330-72, como gestora do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento contratual e que 

não possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frede-

rico Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apre-

sente. 

E, por estarem desta forma, justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em três 

vias de igual teor e forma, sem emendas e entrelinhas, para que produza seus jurídicos e legais efei-

tos. 

 

                                  Taquaruçu do Sul, RS, 08 de janeiro de 2015. 

 

 

 

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

VALMIR LUIZ MENEGAT                          GESUL COMERCIAL LTDA 

Prefeito Municipal Em Exercício                  Geisla Antonelli Rayzer Flach - CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

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

Nome:      Nome: 

CPF:      CPF: 
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