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CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS  

N.º 028/2020 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE – MG, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.° 01.603.707/0001-55, com sede administrativa à Praça São José, s/nº, Centro – CEP: 

38.625-000 na cidade de Cabeceira Grande – MG, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor 

Odilon Oliveira e Silva, brasileiro, unido estavelmente, agente político, residente e domiciliado na Rua 

Juvêncio Martins Ferreira, n.º 595, no Distrito de Palmital de Minas - Cabeceira Grande – MG, inscrito no 

CPF sob nº 034.923.036-68; 

 

CONTRATADA: MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI-EPP, inscrito no CNPJ sob 

o n.º 10.555.495/0001-79, com sede estabelecida na Avenida Brasília, n.° 461 – sala 02, Santa Cecília, 

Paulínia/SP – CEP: 13.140-344, neste ato representado pelo Sra. PRISCILA MARQUES DE ASSIS, 

inscrita no CPF sob o n.º 061.563.729-97, Identidade 12.999.250-6 SESP-PR, brasileira, residente e 

domiciliada a Avenida Gonçalves Dias, nº 34, Apartamento 304, Bairro: Centro, Município de Marília, São 

Paulo/SP – CEP: 17.501-030, doravante denominada CONTRATADA, resolvem acordar, na forma das 

cláusulas seguintes o presente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

 

Parágrafo único: Tem por objeto o presente instrumento o fornecimento referente à aquisição de 

equipamentos para implantação da academia ao ar livre, para o Município de Cabeceira Grande, 

vinculados ao convênio n.º 824496/2015 e Contrato de Repasse n° 1027.768-51/2015 do Ministério do 

Esporte/Caixa, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Cultura. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS, 

DATA-BASE E PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, E DOS CRITÉRIOS DE 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A 

DO EFETIVO PAGAMENTO. 

 

§ 1º A aquisição só será realizada após analise da documentação da licitação e liberação do contrato de 

repasse 824496/2015 Ministério do Esporte/Caixa, firmado com o Ministério do Esporte, através da 

Caixa Econômica. 

  

§ 2º Pelo objeto do contrato, e os itens que a empresa foi declarada vencedora, o contratante pagará à 

contratada o valor total de R$ 2.672,00 (Dois mil, seiscentos e setenta e dois reais). 

 

ITEM QUANT. UNIDADE PRODUTO/DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

18 2 Unidade 

VOADOR PEITORAL COM VOADOR 

DORSAL - Equipamento produzido a partir de 

tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, 

com espessura mínima 2,00 mm; utilizando eixos 

maciços e usinados para rolamentos duplos, solda 

MIG, pintura submetido a tratamento especial de 

superfície de alta resistência a meteorização, 

chumbador, parafusos e arruelas de fixação 

zincados de no mínimo 5/8´, parafusos, porcas e 

GINAST AS21 R$ 1.336,00 R$ 2.672,00 
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arruelas de fixação zincados, acabamento em 

plástico injetado e/ou emborrachado. 

TOTAL R$ 2.672,00 

 

§ 3º O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do Bem, mediante emissão de nota 

fiscal eletrônica e liquidação da despesa pelo setor competente. 

  

§ 4º O Contratante poderá reter o pagamento, objeto do contrato, nos seguintes casos: 

I - Débito da Contratada para com o Contratante, quer provenha da execução do contrato, quer resulte 

de outras obrigações; 

II – Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a 

Contratada atenda a cláusula infringida. 

 

§ 5º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades e obrigações, nem implicará na 

aceitação definitiva do BEM. 

 

§ 6º No preço ajustado no presente contrato incluem-se todas as despesas verificadas tais como obrigações 

tributárias, trabalhistas, insumos, manutenção, infortunísticas, previdenciárias, fiscais e fretes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

§ 1º O presente instrumento tem vigência por 12 (doze) meses com início em 02/07/2020 até o termino de 

sua execução que se dará em 02/07/2021, podendo ser prorrogado por simples termo aditivo, nos termos do 

art. 57 da Lei 8.666/93. 

 

§ 2º CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO: A entrega e o recebimento deverão ser realizados 

de acordo com os seguintes procedimentos:  

 

I - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações 

constantes do Edital e da proposta. 

II - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 2 (dois) dias do recebimento provisório. 

III - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

§ 3º PRAZO DE ENTREGA: Os bens serão entregues pela vencedora do certame em até 30 (trinta) dias, a 

partir do recebimento da solicitação de aquisição do produto.  

 

§ 4º LOCAL DE ENTREGA: Os bens serão entregues em local e horário designado pelo contratante, na 

forma definida em contrato ou Autorização de Fornecimento, pelo preço registrado no contrato e sem 

qualquer ônus adicional relativo à entrega, nos seguintes endereços, de acordo com a solicitação: 

Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande – MG – Praça São José s/n. º - Bairro: Centro – Cabeceira 

Grande. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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Parágrafo único: As despesas decorrentes com a execução do presente termo de ata correrão à conta das 

dotações orçamentária própria, consignada no Orçamento vigente, sob a classificação orçamentária:  

02.12.01.04.122.0005.2100.4.4.90.52.00 – Ficha 554 – Equipamentos e material permanente; 

02.12.02.27.812.0028.2101.4.4.90.52.00 – Ficha 563 – Equipamentos e material permanente; 

02.12.03.27.813.0028.1023.4.4.90.51.00 – Ficha 571 – Obras e instalações. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

§ 1º São obrigações e responsabilidades da Contratada: 

I – Entregar o bem no prazo pactuado; 

II – Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de quaisquer anormalidades verificadas; 

III – prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se obriga a 

atender prontamente; 

IV – A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada das 

responsabilidades previstas neste contrato; 

V – Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização do Contratante; 

VI – Entregar o bem conforme especificações constantes no edital do PREGÃO N.º 038/2020 que lhe 

deu causa. 

VII - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da 

respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo; 

VIII - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 

13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

IX - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, o produto com avarias ou defeitos; 

X - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 

licitação; 

XI - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

§ 2º São obrigações da Contratante: 

 I - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

II - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivos;  

III - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeitos nos materiais, para a sua 

devida substituição.  

IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada; 

V - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E O RESPECTIVO VALOR DA MULTA 

 

§ 1º O CONTRATADO ficará sujeito, no caso de falhas injustificadas, assim consideradas pelo 

MUNICÍPIO, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
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I – Advertência; 

II – Multa de: 

 

a) 0,5 % (meio por cento) por evento e/ou falha cometida, incidentes acumulativamente sobre o valor total do 

contrato; 

b) 5% (cinco por cento) na hipótese de reincidência de mesmo gênero num prazo de 90 (noventa) dias 

corridos, incidentes acumulativamente sobre o valor total do contrato; 

c) 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, em caso de rescisão por inadimplência; 

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a empresa ressarcir o MUNICÍPIO pelos prejuízos 

causados e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea “d”. 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do parágrafo 1º poderão ser aplicadas, cumulativamente à 

pena de multa. 

 

§ 3º As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo 1º também poderão ser aplicadas ao 

CONTRATADO que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato 

ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o 

MUNICÍPIO. 

 

§ 4º As sanções definidas nos parágrafos anteriores poderão ser aplicadas – de acordo com a gravidade da 

falta, a critério do MUNICÍPIO, garantida a ampla defesa – o CONTRATADO nos seguintes casos, dentre 

outros: 

I – Apresentação de documentos falsos; 

II – Recusa em cumprir o contrato; 

III – prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do certame que deu origem a este instrumento; 

IV – Cometimento de falhas e/ou fraudes no fornecimento do objeto deste instrumento; 

V – Condenação definitiva pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

VI – Prática de ato ilícito, demonstrando não possuir idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO. 

 

§ 5º Entende-se por inexecução total da obrigação, a eventual perda de prazo processual, ou desídia na 

condução do processo pelo CONTRATADO. 

 

§ 6º O MUNICÍPIO, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor contra o 

crédito gerado pelo CONTRATADO, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.  

 

§ 7º O CONTRATADO deverá efetuar o pagamento de qualquer multa contratual, perante o Setor financeiro 

do MUNICÍPIO, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da intimação, sob pena de rescisão 

contratual. 

 

§ 8º O MUNICÍPIO, cumulativamente, poderá ainda: 

I – Reter todo e qualquer pagamento até que seja cumprida integralmente, pelo CONTRATADO, a obrigação 

a que esta tiver dado causa; 

II – Reter todo e qualquer pagamento até o efetivo adimplemento da multa, ou, abater diretamente do 

pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO; e 

III – Advertir por escrito qualquer conduta e/ou fornecimento julgado inadequado. 
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§ 9º Responderá, ainda, por perdas e danos, a serem apurados em ação regular, a parte que infringir qualquer 

das cláusulas e condições do presente contrato. 

 

CLÁUSULA SETIMA: DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 

DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

§ 1º A não entrega do bem enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

§ 2º Constituem motivos de rescisão de contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial: 

I - O descumprimento total ou parcial, pela Contratada, de quaisquer das obrigações/responsabilidades 

contratuais; 

II – A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento do Contratante; 

III – A falência ou concordata da Contratada; 

IV – O atraso injustificado da entrega do bem; 

V – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado 

pelo Prefeito Municipal, e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato; 

VI – A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 

do contrato; 

 

§ 3º O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstâncias supervenientes que desabone ou que 

afete a idoneidade ou a capacidade técnica da Contratada implicará, necessariamente, na rescisão contratual. 

 

§ 4º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, AO PREGÃO E A 

PROPOSTA DO LICITANTE VENCEDOR. 

 

§ 1º Fica estabelecida formalmente, a vinculação ao edital de licitação respectivo, ao Pregão devidamente 

formalizado, bem como à proposta do licitante vencedor. 

 

§ 2º São partes integrantes deste contrato, independente de transcrição, todos os documentos inerentes ao 

Processo Administrativo Licitatório nº 042/2020, Pregão Presencial nº. 038/2020 que lhe deu causa. 

 

CLÁUSULA NONA: DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL A EXECUÇÃO DO CONTRATO 

ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

Parágrafo único: A presente contratação fundamenta-se na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, que tem 

plena aplicabilidade à execução contratual e aos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DA CESSÃO 

 

Parágrafo único. Fica vedado ao CONTRATADO, transferir, ceder ou substabelecer a terceiros, no todo ou 

em parte, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas através deste contrato, sob pena de rescisão 

contratual e aplicação de multa de 10 % (dez por cento), incidentes sobre o valor total do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA NOVAÇÃO 
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Parágrafo único: A abstenção, por qualquer das partes, do exercício de direitos ou faculdades assegurados 

neste contrato e/ou a tolerância com o atraso no cumprimento de qualquer obrigação, não implicará novação, 

nem poderá ser invocada como precedente para a repetição do fato tolerado, permanecendo íntegros e 

inalterados respectivos direitos e obrigações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 

 

Parágrafo único: Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de 

Unaí, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que for para dirimir qualquer dúvida que possa 

surgir na efetivação do contrato. 

 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Por estarem, assim, as partes, contratante e contratado, pelo pleno acordo com o disposto neste instrumento 

justos e contratados, assinam no na presença das duas testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e 

forma. 

 

Cabeceira Grande-MG, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE – MG 

ODILON DE OLIVEIRA E SLVA – PREFEITO  

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI-EPP 

 CNPJ: 10.555.495/0001-79 

PRISCILA MARQUES DE ASSIS: 

CPF: 061.563.729-97 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_______________________________________ /  _______________________________________ 

Nome:                                                                      Nome:     

RG:                                                                            RG:   

CPF:                                                                           CPF:  


