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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2021SSPREV010 

 

 

Termo de contrato que entre si celebram o 
Instituto Previdenciário do Município de São 
Sebastião e M. M. de Sá COMERCIAL 
EIRELLI, para a AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES. 

 

O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, com 
sede na Rua Prefeito João Cupertino dos Santos, 48/52, Centro - São Sebastião - SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. 15.372.714/0001-06, neste ato representada, na forma de sua Lei 
Orgânica, pelo Exmo. Sr. Presidente, Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira, RG nº 43.897.898-
5 - SSP/SP e CPF nº 327.887.058-16, doravante denominado CONTRATANTE, e M. M. 
de Sá COMERCIAL EIRELLI, com endereço Rua Carambola, 891, Algarve - Granja 
Viana – Cotia/SP, CEP 06.715-110, CNPJ nº 00.831.787/0001-33, Inscrição Estadual nº 
278.056.831.111, representada pelo seu representante legal, Sr. Pedro Henrique Moreira 
de Sa, RG nº.44.041.913-X e CPF nº 322.459.218-44, doravante denominado 
CONTRATADA, em conformidade com o Processo Interno nº. 6417/2020 e com o 
disposto no edital de licitação modalidade Pregão Presencial n.004/2021, e com os termos 
da proposta vencedora em todas as suas vias e anexos, firmam o presente Contrato sob as 
seguintes cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

1.1. Constitui OBJETO deste contrato a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, que deverá 
obedecer ao Edital de Pregão Presencial nº 004/2021 e nos termos relacionados, 
especificados e quantitativamente estimados no ANEXO I e II, ao qual este contrato fica 
vinculado; 
1.2. O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as 
condições comerciais pactuadas, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
  

Cláusula Segunda - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

II.1 Cabe à CONTRATADA: 

II.1.1. Executar fielmente o ajustado e entregar os PRODUTOS, nas especificações e no 
preço proposto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a conta da data de 
recebimento da "Autorização de Fornecimento". podendo este prazo ser prorrogado à 
critério da Administração do Instituto; 
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II.1.1.1. As entregas serão efetuadas na Sede do Instituto situado na Rua Prefeito João 
Cupertino dos Santos, 48/52, Centro - São Sebastião - SP; de segunda à sexta-feira, no 
horário das 8:00 às 17:00 horas, responsabilizando-se pelo transporte, pagamento do frete 
e demais despesas para a execução do objeto; 
II.1.1.2. Após a entrega dos produtos, o fornecedor indicará um representante para 
acompanhar vistoria técnica a ser efetuada pelo Gerente de Administração do Instituto 
Previdenciário do Município de São Sebastião, para certificação da configuração 
apresentada; 
II.1.2. Descarregar os PRODUTOS no local indicado pela CONTRATANTE; 
II.1.3. Trocar, às suas expensas, os PRODUTOS que vierem a ser recusados pela 
CONTRATANTE; 
II.1.4. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE 
quanto à execução do Contrato; 
II.1.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiados ou 
prepostos, na execução do fornecimento contratado; 
II.1.6. Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e 
posturas compatíveis, bem como, quaisquer determinações emanadas das autoridades 
competentes, pertinentes à matéria OBJETO do presente Contrato, cabendo-lhe única e 
exclusiva responsabilidade pelas consequências qualquer transgressão sua ou de seus 
prepostos ou convenentes; 
II.1. 7. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação; 
II.1.8. Arcar com todos os gastos e despesas decorrentes direta ou indiretamente ao efetivo 
atendimento ao objeto deste contrato; 
II.1.9. Responsabilizar-se por todas as exigências de órgãos competentes pertinentes ao 
objeto licitado; 
II.1.10. Arcar com todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem 
sobre o Contrato, assim como com todas as despesas de transportes, seguros, impostos, 
taxas e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto deste contrato, até o seu 
término; 
II.1.11. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia e 
expressa anuência da Administração; 
II.1.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, 
no todo ou em parte, em que se verificarem falhas ou defeitos de fabricação, no prazo de 
até 72 (setenta e duas) horas, contados da data da respectiva comunicação, salvo quando o 
defeito for comprovadamente provocado por uso indevido; 
II.1.13. Prover o adequado transporte do objeto do presente contrato: 
II.1.14. Realizar os atendimentos aos chamados técnicos. durante o período de garantia que 
é de 36 (trinta e seis) meses a partir do recebimento definitivo dos produtos, a ser realizado 
no local da instalação do equipamento no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após 
a abertura do chamado técnico pela Prefeitura. 
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II.2. Cabe à CONTRATANTE: 

II.2.1. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento ao presente 
instrumento; 
II.2.2. Atestar na Nota Fiscal o recebimento provisório e definitivo, acordo com a entrega 
efetuada, quando em conformidade com o presente contrato encaminhando-a ao setor 
competente para providencias relativas ao pagamento, na forma, prazos e preços 
estabelecidos na Cláusula Terceira; 
II.2.3. Emitir "Autorização de Fornecimento", para entrega do PRODUTO pela 
CONTRATADA; 
II.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 
II.2.5. A fiscalização deste Contrato será exercida pela Secretaria da Fazenda. 
 

Cláusula Terceira - DO VALOR E DO PAGAMENTO 

III.1. Pelo fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA os valores estabelecidos no Anexo 1, parte integrante deste 
Contrato, totalizando R$ 102.450,00 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta reais). 
III.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da 
apresentação das notas fiscais no Setor Financeiro da CONTRATANTE, após atestado o 
recebimento pelo Órgão recebedor, mediante depósitos na conta corrente no Banco do 
Brasil, Agência nº 2801-0, Conta Corrente nº 46-9, indicada pela CONTRATADA, 
observado o disposto no item 111.3.; 
III.3. Para realização do pagamento, a nota fiscal deverá estar acompanhada da requisição 
e do comprovante de entrega e aceitação, emitidos pelo setor competente da 
CONTRATANTE; 
III.4. O valor atribuído ao presente contrato é a única forma de remuneração a 
CONTRATADA, sendo vedado o seu reajuste durante a vigência em seu prazo inicial;  
III.5. Do valor da nota fiscal apresentada para pagamento, serão deduzidas, 
de pleno direito, pela CONTRATAN TE: 
a) Multas previstas neste Contrato; 
b) As multas, indenizações ou despesas devidas por ato de autoridade competente. em 
decorrência do descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicáveis 
à espécie; 
c) Cobranças indevidas. 

Cláusula Quarta - DA CONSIGNAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta do Órgão nº. 06, Unidade nº. 
06.01, Sub-Unidade nº. 06.01.01, Projeto/Atividade nº.  2162, Categoria Econômica nº.  
4.4.90.52.35 ou outra que vier a substitui-la, suplementada, se necessário. 

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato entrará em vigor a partir da data da sua assinatura e seu encerramento 
ocorrerá ao término do período de garantia dos produtos, que não poderá ser inferior a 36 
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(trinta e seis) meses. Prazo este que se iniciará na data de entrega definitiva, ou seja, após 
vistoria que comprove que os produtos entregues atendem às especificações mínimas 
estabelecidas no processo de compra, ou às especificações superiores que tenham sido 
oferecidas pelo fornecedor em sua proposta. podendo ser prorrogado nos termos da Lei 
vigente. 

Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES 

VI.1 A CONTRATADA sujeita-se à sanção prevista no artigo 7° da Lei Federal nº 10.520, 
de julho de 2002 e subsidiariamente as previstas nos artigos 81 a 86 da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações; 
VI.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, a seu juízo, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, independentemente da rescisão do 
Contrato: 
a. Advertência escrita; 
b. Multa; 
c. Suspensão temporária do direito de participar em licitação da CONTRATANTE e 
impedimento de contratar com a Administração Pública; 
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
e. Demais penalidades previstas na Lei; 
VI.3. A advertência escrita será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, 
quando houver afastamento das condições contratuais estabelecidas; 
VI.4. As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato e serão: 
a. (1) % (um por cento) por dia de atraso no fornecimento dos produtos até o máximo de 
20% (vinte por cento); 
b. (2) % (dois por cento) por dia de atraso, em caso de reincidência, a cada fornecimento 
do produto, até o máximo de 20% (vinte por cento); 
c. 10% (dez por cento): do valor dos produtos não entregues; pelo descumprimento de 
qualquer das obrigações ora pactuadas, excluídas aquelas que ensejam a rescisão do 
Contrato, relacionadas na Cláusula VII e pela inexecução parcial, caracterizada quando a 
CONTRATADA somente entregar parte do objeto licitado; 
d. 10% (dez por cento) do valor total do contrato, na hipótese de não cumprimento de 
qualquer outra cláusula ou condição do contrato; 
e. 20% (vinte por cento) se der motivo à rescisão contratual.   
 
Cláusula Sétima - DA RESCISÃO 

VII.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja sua rescisão ou a 
ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, autorizam, desde já, a CONTRATANTE rescindir unilateralmente, o 
contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto 
nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência; 
VII..2 Este Contrato será rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de 
decretação de falência ou deferimento de recuperação judicial, de liquidação ou dissolução 
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da CONTRATADA, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
VII.3. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nas 
hipóteses e nas condições previstas no artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93; 
VII.3.1. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os 
direitos da CONTRATANTE em aplicar sanções previstas no Edital, e neste Contrato e na 
legislação que rege a licitação; 
VII.4. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, da prestação de serviços 
objeto desta licitação, exceto se for de interesse da CONTRATANTE, for expressamente 
autorizada e justificada; 
VII.5. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste contrato, não afasta a 
responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou 
pela inadimplência; 
VII.6. A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o 
ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela 
CONTRATADA. 
 

Cláusula Oitava - DO FORO E DO REGIME LEGAL 

As partes elegem o Foro da Justiça Estadual, Comarca de São Sebastião - SP, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a se tornar, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes deste Contrato, o qual é celebrado sob a égide das Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Municipal nº 3071/2005, das disposições 
complementares vigentes. 

 

 

E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

São Sebastião, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA 
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DIRETOR PRESIDENTE 

INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SA  

REPRESENTANTE LEGAL  

M. M. DE SÁ COMERCIAL EIRELLI 

 

 

Testemunhas: 

1.______________________________ 2._____________________________ 

 Nome:         Nome:  

 RG.:       RG.: 


