
CONTRATO DE AQUISIÇÃO - nº 104/2018  
Pregão Presencial- SRP nº 069/2018   

Processo nº 106/2018 
 

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ nº 87.613.139/0001-99 pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Av. João Pessoa, 414, na cidade de Humaitá/RS, neste ato representado pelo Sr.  Fernando 
Wegmann, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua General Daltro Filho, nº 345, nesta cidade de Humaitá 
GABRIELA TORRES RAUBER, com sede na Rua Antônio Ribeiro, nº 66, Bairro Santo Antônio, na cidade de Porto Alegre/RS, 
CEP 90660-230, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.829.940-/0001-08, Fone: 51 3226 3910, e-mail:  livrariabaronesa@gmail.com; 
representada neste ato pelo Sra. Gabriela Torres Rauber, brasileira, do comércio, CPF n° 012.076.080-09 e CI n°5057386053, 
de ora em diante denominado CONTRATADA, ambos devidamente representados,  têm entre si certo e ajustado o presente 
Contrato de Aquisição, mediante às cláusulas e condições que, mútua e reciprocamente, elegem, pactuam e aceitam. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 
 Aquisição de material de expediente para as diversas Secretarias do Município, conforme lotes abaixo descritos: 

 
 

Lote Item Descrição dos produtos Quant. 

6 

20 Caneta esferográfica azul 07 fina  685 

21 Caneta esferográfica preta 07 fina  360 

22 Caneta esferográfica vermelha 07 fina 40 

23 Caneta esferográfica verde 07 fina  20 

24 Caneta para E.V.A. diversas cores 36 

25 Conjunto de canetinhas 12 cores 08 

26 Pincel atômico (azul, vermelho, preto e verde, dividido proporcionalmente) 105 

27 Canetão para quadro branco azul (27) e preto (28) 55 

28 Caixas de giz colorido para quadro verde 64 und 18 

29 Caixas de giz branco para quadro verde 50 und 12 

30 Caixa Lápis preto Classic com 144 unidades  09 

31 Caixa Lápis de cor grande com 12 unidades 304 

32 Caixa de lápis de cor Aquarela 8 und 05 

33 Caixa Borracha branca grande (20) c/ 20 unidades 35 

34 Régua 50 CM 12 

35 Régua 20 CM 395 

36 Marca texto cor amarelo 200 80 

37 Apontador  192 

38 Corretivo fita recarregável 6mx5mm 37 

39 Corretivo líquido base água 18 ml 46 

40 Caixa Massinha de modelar com 12 cores 338 

41 Caixa Giz de cera com 12 cores 168 

42 Pincel número 10 para tinta guache  35 

43 Pincel número 14 para tinta guache  15 

44 Compasso  10 

8 

48 Rolo de plástico Contact 25 m 07 

49 Rolo de papel pardo de 5kg 06 

50 Rolo de papel de presente 5 kg 
05 

51 Rolo de papel de presente infantil 5 kg 
05 

52 Pacote de balão número 7 cores sortidas com 50 unidades 
26 

11 

62 Livro ponto c/manhã-tarde-data-turno com 4 assinaturas, c/100 folhas (medidas 22 cm x 32 cm) 
10 

63 Pasta para arquivo (285mmx345mmx80mm) AZ 
57 

64 Pastas suspensas unidade 
295 

65 Pastas grampo trilho cores diversas (12 vermelha) 
140 

66 Pastinha plástica c/ elástico 
615 



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE 
 O valor do presente contrato é de R$ 12.807,10 (doze mil oitocentos e sete reais dez centavos), a ser pago somente 
após a entrega parcial ou total, devendo ser apresentado nota fiscal atestando o recebimento pelo servidor designado pela 
Secretaria de Educação do Município, fazendo referência ao referido Edital 
 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, havendo a hipótese de alteração 
de preços, devidamente comprovado, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente 
pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ORIGEM DO RECURSO  
 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros constantes no Pregão 
Presencial nº 069/2018, de que a CONTRATADA fora vencedora.  

CLÁUSULA QUARTA –DO PRAZO DE ENTREGA, DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 O prazo para fornecimento do objeto do presente Edital será de até 10 dias, após a autorização de fornecimento, 
vigendo a partir da data da assinatura até 28/12/2019.  
  O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente pelo Fiscal de Contrato Jacira Ereno, para posterior 
verificação da conformidade do material com a especificação, e após definitivamente, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação. 
 O objeto do presente contrato tem garantia de (tempo) quanto aos vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a 
CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência inicial de 12 (doze) meses 
(28/12/2018 a 28/12/2019), admitindo a prorrogação nos termos do art. 57, §4°, da Lei 8.666/93, quando a 
proposta continuar se mostrando vantajosa, satisfazendo os demais requisitos do edital. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 
A - da CONTRATANTE: 
1 - Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma estabelecida na cláusula segunda na forma e nos prazos convencionados. 
2 - Receber da CONTRATADA o objeto especificado no referido Edital; e 
3 - Fiscalizar e rejeitar os objetos defeituosos. 
B - da CONTRATADA: 
1 - Entregar o objeto (cláusula primeira) de acordo com as especificações contidas no Edital; 
2 - Repor no prazo máximo de 24 horas, os objetos que forem considerados pelo CONTRATANTE, deteriorados ou com 
prazo de validade vencida; 
3 - Assumir a responsabilidade pelos custos oriundos de análise de produtos, quando solicitado pela Secretaria, em 
laboratório determinado pela CONTRATANTE; 
4 - Manter durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
5 - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação 
em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais.                       
6 - Garantir a qualidade do bem de acordo com as normas exigidas pela Secretaria Municipal de Administração, ou qualquer 
outro órgão de fiscalização do governo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o Art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 Parágrafo Único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite 
dos prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES   
 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, 
conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:  



a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;  
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do último lance ofertado;  
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: 
advertência;  
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será considerado como 
inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;  
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e 
multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;  
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e 
multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;  
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor 
atualizado do contrato. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

              Parágrafo Único - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) 
do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse 
público e da possibilidade da rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos nas propostas ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo pleitos de acréscimo e esse ou qualquer título, devendo os 
respectivos bens serem fornecidos sem ônus adicionais. 
 O presente contrato está vinculado ao PP-SRP n° 066/2018, a proposta do vencedor e a Lei n° 8.666/93, inclusive 
suas omissões.  
 O valor global que se refere a Cláusula Segunda, compreende o custo total do material, do frete, do custo de 
impressão, salários e demais despesas a cargo da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 Fica eleito o Foro da Comarca de Crissiumal/RS, para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste contrato que não 
puderem ser resolvidas pelos meios administrativos. 
 E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em três vias, de igual forma e teor, 
que lido e achado conforme, será assinado pelas partes. 

    Humaitá/RS, em 28 de dezembro de 2018. 

 

_______________                                                                                                                                   ___________________ 
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ                                                                                                                    GABRIELA TORRES RAUBER 
Contratante                Contratada 
 
                                                                                                              
Examinado e aprovado em, ........../........../2018. 

 

Maurício Daniel Bartzen 
Assessor Jurídico 


