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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 70/2021/PMA 
 

 

 

 
Que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE ARVOREDO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Prefeitura Municipal, sita à Rua do Comércio, 183, Centro, nesta cidade, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 95.995.247/0001-00, neste ato representado pelo Senhor Prefeito 
Municipal, NEURI MENEGUZZI, brasileiro, casado, residente e domiciliado no acesso à localidade de 
Linha Santa Terezinha, neste Município, inscrito no CPF/CIC sob o nº 347.928.309-82, portador da 
cédula de identidade nº 703.243-9 – SSP/SC,  doravante neste instrumento  contratual  identificação 
apenas como MUNICÍPIO e de outro lado a empresa ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA 
TECNICA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n04.326.894/0001-65, com sede na Av 
Araucaria, 541, sala 02, centro, Maravilha(SC), representada neste ato por GIOVANI FRANKEN, 
inscrição CPF sob n° 004.822.049-31, carteira de identidade n° 4.144.137 SSP/SC, sendo a empresa 
vencedora do Processo de Licitação n° 48/2021, modalidade Pregão n° 29/2021, homologado em 25 
de novembro de 2021,  adiante identificada apenas como CONTRATADA; celebram o presente 
Contrato, com integral sujeição à Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e à Lei Federal nº 
8.666/93 com suas alterações e demais normas aplicáveis a matéria, pelas disposições constantes 
do precedente Processo Licitatório e pelas Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: 

 
Conforme o resultado do julgamento do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 48/2021, na 

modalidade de PREGÃO Nº 29/2021 na forma presencial, o MUNICIPIO contrata à CONTRATADA 
para o FORNECIMENTO DE  TABLETS PARA UTILIZAÇÃO ALUNOS REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, conforme descrição e características descritas no “ANEXO 02” do edital epigrafado, ITEM 
01: “ TABLET com Processador 1.3 GHz ou superior Quad Core; Tela de 8.0" ou Superior com 
Resolução de 1280 x 800 (WXGA) e Tecnologia Capacitiva; Câmera Traseira: 5.0 MP e Câmera 
Frontal 2.0 MP ou Superior; Memória RAM de  2 GB ou Superior; Memória Interna 32 GB ou 
Superior; Conectividade USB 2.0 e Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz ou Superior; Formato de Reprodução 
de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV,  AVI, FLV, MKV; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, 
3GA, WAV, MID, MIDI; Capacidade da Bateria: 4500 (mAh) ou Superior; Android 9.0 ou Superior; 1 
ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia 
legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor), bem como possuir 
certificado de homologação na ANATEL” marca MULTILESAR M10, NB364, conforme proposta 
apresentada pela CONTRATADA e resultado final da licitação. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Forma e Condições e Local da Entrega dos Aparelhos  
 
O prazo de entrega dos aparelhos requisitados será de 30(trinta) dias, contados da 

assinatura do contrato. 
 
Todos os aparelhos deverão serem entregues de acordo com o que foi especificado na 

Proposta, bem como o que foi solicitado no presente Edital, nos termos do ANEXO 02 deste 
instrumento, devendo estar acompanhados do catálogo/manual/ficha técnica, contendo a descrição 
dos aparelhos, em português, objetivando aferição em relação as especificações solicitadas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Valor: 
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O valor total desta contratação é de R$ 136.340,00(cento e trinta e seis mil trezentos e 

quarenta reais) pelo  fornecimento dos aparelhos constantes do ITEM 01.  
  
CLÁUSULA QUARTA – Dos Pagamentos: 
 
O MUNICIPIO pagará à(s) contratada(s), pelo fornecimento dos ITENS requisitados, dentro 

de um prazo de máximo de 10(dez) dias do recebimento, mediante a apresentação das requisições e 
nota fiscal, com observação ao disposto no item 11.1 a 11.2.4 do edital. 

 
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções, rasuras ou outras imperfeições de 

preenchimento ou ilegalidades fiscais, serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em 
até 10 (dez) dias corridos, após a data de sua apresentação válida. 

 
CLÁUSULA QUINTA – Do Reajuste de Valores: 
 
O valor ajustado nesta contratação, decorrente da precedente licitação, é fixo e 

irreajustável, salvo a ocorrência, no decorrer da vigência contratual, das possibilidades elencadas no 
art. 65, II, “d” e seus parágrafos, da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA SEXTA – Da Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária: 
 
Os recursos financeiros e orçamentários para esta contratação têm fonte no orçamento do 

Município, consignado nas seguintes dotações   orçamentárias 

Os recursos orçamentários estão previstos no Orçamento do Exercício de 2021, nas 
seguintes ações orçamentárias: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL  
05.03.12.361.0016.1.017 – Mobiliário e Equipamentos Para a Educação 
4.4.90.00.00.00.00.00  00.01.0206.000000 – Aplicações Diretas 
R$ 136.340,00(cento e trinta e seis mil trezentos e quarenta reais) 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Vigência: 
 
A vigência desta contratação se inicia na data de assinatura deste Contrato Administrativo, 

estendendo-se a 31 de dezembro de 2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Da Fiscalização: 
 
O MUNICÍPIO disporá de todos os meios possíveis para a fiscalização do fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e das obrigações decorrentes da precedente licitação, especialmente na 
verificação do imediato atendimento às requisições e das especificações técnicas, dos  aparelhos  
entregues pela CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA NONA – Das Obrigações do MUNICIPIO : 

 
I – Cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas contratuais e as disposições constantes do 

Processo de Licitação, em todas as suas peças, tudo parte integrante do presente; 
II – Efetuar o pagamento, na forma estabelecida na Cláusula Quarta deste Contrato; 
III- Proceder o empenhamento da despesa com a apresentação da requisição, nota fiscal, 

atestado  sua liquidação. 
IV – Cumprir outras obrigações decorrentes da licitação ou da legislação pertinente à 

matéria. 
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CLAUSULA DÉCIMA  – Das Obrigações da CONTRATADA: 
 
I – Cumprir todas as Cláusulas deste Contrato e as normas constantes do Processo de 

Licitação; 
 
II – Entregar os aparelhos requisitados nos prazos e locais estabelecidos, bem como na 

forma das exigências estabelecidas no edital e da proposta apresentada 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – Das Penalidades: 
 
a)  Advertência. 
 
b)  Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta. 
 
c) Suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Municipal, pelo período de 2 (dois) anos. 
 
d)   Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
e)  Havendo necessidade de aplicações de sanções à CONTRATADA, estas serão 

precedidas de competente processo administrativo, à qual lhe será segurado o contraditório e Ampla 
defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Rescisão Contratual: 
 
Constituem motivos para a rescisão do contrato: 
 
a) O não cumprimento das cláusulas contratuais, ou das normas contidas no processo de 

licitação, ou de condições constantes na proposta da CONTRATADA.  
 
b) O não atendimento às requisições de fornecimento dos equipamentos e mobiliário 

requisitados; 
 
c)  A transferência para terceiros do presente contrato, por sub-rogação, só poderão ocorrer 

mediante expressa autorização do MUNICIPIO, mantidas todas as condições do Edital e deste 
Contrato. 

 
d) Havendo a rescisão do presente contrato, esta se processará de conformidade com as 

disposições dos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
e) A CONTRATADA, reconhece, em caso de rescisão contratual, os direitos do 

MUNICÍPIO, na forma preconizada no art. 55, IX, c/c art 77, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – Do Foro: 
 
As questões e/ou dúvidas oriundas do presente, serão discutidas, quando esgotadas as 

possibilidades na esfera administrativa, no Foro da Comarca de Seara (SC), com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com as 

testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores 
a cumprI-lo em todos os seus termos. 
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Arvoredo  (SC), em 29 de novembro de  2021. 

 
______________________________ 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
NEURI MENEGUZZI 

Prefeito Municipal 
 

______________________________________________ 
ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA  

GIOVANI FRANKEN – CONTRATADA 
 

 
________________________ 
Nome: Antonio Luiz Conte 
CIC/CPF: 609.482.649-34 
Testemunha 

 
____________________________ 
Nome: Edson Ezequiel Battiston 
CIC/CPF: 058.220.459-36 
Testemunha 

 
 
________________________ 
Dr. Vilson de Souza 
Assessor Jurídico OAB/SC 7829 
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