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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE APARELHOS PROJETORES Nº. 069/2015 

Licitação Pregão Presencial nº. 009/2015 – Processo Licitatório nº. 015/2015 

 

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: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 10.646.183/0001-70, inscrição estadual nº049/0049656, estabelecida à Rua 

Alfredo Haubert, nº 808, sala 02,  Centro, na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do 

Sul, neste ato representado por Marcelo Reinaldo Gastmann, brasileiro, do comércio, RG nº 

800223659, CPF nº 822.583.330-91, residente e domiciliado na Rua Miguel Couto, nº 66, Apto 301, na 

cidade de Frederico Westphalen, RS.  

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 009/2015 - Processo Licitatório nº 

015/2015, pelos termos da proposta da CONTRATADA, datada de 27 de maio de 2015 e Ata da Sessão 

Pública de Pregão Presencial nº 09, de 28 de maio de 2015, que integram e completam este instrumento, 

e pelas cláusulas expressas a seguir. 

III – OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE CINCO APARELHOS PROJETORES DE 

IMAGEM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO 

BALESTRIN, com as seguintes características mínimas para os equipamentos: 

B - 5,00 (cinco) aparelhos projetores de imagem multimídia, novos, lente tipo zoom digital/foco 

manual, zoom: 1.0 -1.35 (digital), razão de projeção (throw ratio) 1.45-1.96, tamanho (distância de 

projeção): 23”-350” (0.88-10,44m); lâmpada 200W UHE; luminosidade 3.000 Lumens; resolução 

máxima SVGA (800 x 600 pixels); Conexões HDMI x 1 computador: VGA RGB (D-sub 15 pinos) x 1 

S-Vídeo: mini DIN x 1 vídeo composto:RCA (amarelo) x 1 USB tipo A x 1 (memória USB, Wi-fi) USB 

tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) áudio: RCA x 2 (vermelho/branco); voltagem bivolt; 

controle remoto com duas pilhas AA, cabo de alimentação, cabo RGB VGA (computador), cabo USB; 

maleta de transporte e CD-ROM com documentação do projetor,  marca Epson. 
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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. 

O prazo de entrega dos objetos desta licitação será de até 20 (vinte) dias após a assinatura deste 

contrato, devendo os equipamentos serem entregues no Prédio do Centro Administrativo Municipal, 

Rua do Comércio, 1.424, Centro, Taquaruçu do Sul – RS, em pleno funcionamento. 

 

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 2015 e serão as seguintes: 

GABINETE DO PREFEITO 

Projeto Atividade: 2.002 – Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito 

Elemento de Despesa: 10 4.4.90.52.00.00.00.00. 0001 - Equipamento e Material permanente. 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Projeto de Atividade: 2.003 – Manutenção Atividades Secretaria Administração. 

Elemento de Despesa: 43 4.4.90.52.00.00.00.00. 0001 - Equipamento e Material permanente. 

SECRETARIA DE FAZENDA 

Projeto de Atividade: 2.004 – Manutenção Atividades Secretaria Fazenda. 

Elemento de Despesa: 55 4.4.90.52.00.00.00.00. 0001 - Equipamento e Material permanente. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Projeto de Atividade: 2.007 – Manutenção Ensino Fundamental MDE. 

Elemento de Despesa: 119 4.4.90.52.00.00.00.00. 0020 - Equipamento e Material permanente. 

Projeto de Atividade: 2.015 – Manutenção Ensino Fundamental CL. 

Elemento de Despesa: 210 4.4.90.52.00.00.00.00. 1103 - 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$ 8.750,00 ( Oito mil setecentos e cinqüenta reais), sendo R$1.750,00 (Um mil setecentos ew cinqüenta 

reais) por aparelho. 

II - O pagamento será efetuado á vista, mediante a entrega da totalidade dos objetos licitados e 

apresentação de nota fiscal eletrônica. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

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

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

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 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 CONTRATADA deverá fornecer garantia e assistência técnica de no mínimo 12 (doze) meses a partir 

da entrega, contra defeitos de fabricação dos equipamentos por ela adjudicado. 

CLÁUSULA 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, recebendo a contratada somente pelos objetos já 

fornecidos, não lhe sendo devido outro valor, a título de indenização ou qualquer outro título, no 

presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento; 

- judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

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

sofrerá as seguintes penalidades. 

I – Advertência; 

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

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 decorrente da execução do presente instrumento contratual e que não 

possam ser dirimidas pela intermediação administrativa, fica eleito o Foro da Comarca de Frederico 

Westphalen – RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente. 

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

de igual teor e forma, sem emendas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

                                  Taquaruçu do Sul, 1º de junho de 2015. 

 

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

  Vanderlei Zanatta                                                    Marcelo Gastmman & Cia LTDA ME 

Prefeito Municipal - CONTRATANTE                                           CONTRATADA 

 

                                      MARTA MARIA VOLPATTO BOTEZINI 

                                                               Gestora do Contrato 

TESTEMUNHAS: 

 

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

 


