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CONTRATO Nº 003/2022 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE 

JETIBÁ E A EMPRESA F BORGES 

EQUIPAMENTOS EIRELI. 
  
  

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 

MARIA DE JETIBÁ, autarquia municipal, com Sede à Rua dos Imigrantes, nº 245, Centro, 

Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, inscrito no CNPJ sob o nº 39.616.875/0001-58, 

neste ato representado pelo seu Presidente Sr. DAVID RAASCH, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF nº 979.251.287-04, daqui por diante denominado CONTRATANTE, e a empresa F 

BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita junto ao C.N.P.J sob o nº 39.935.346/0001-17, 

situada na Rua Prefeito Roberto Brzezinski, s/nº, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87.302-200, 

neste ato representada pelo Sr. FABIO BASÍLIO BORGES, brasileiro, inscrito no CPF nº 

226.058.658-94, daqui por diante denominado de CONTRATADA, celebram o presente 

contrato, por meio de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 080/2022, 

referente ao processo licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022, 

oriundo do Processo Administrativo nº 666/2022 do Fundo Municipal de Saúde do Município de 

Santa Maria de Jetibá, e ainda parecer jurídico constante no Processo Administrativo  IPS/SMJ 

nº 147/2022, ID Cidades nº 2022.062E0800001.16.0001. Em comum acordo firmam o presente 

contrato, e o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei nº 10.520/02, Lei 

8.666/93 e suas alterações.  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. O objeto do presente contrato é a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS 

Nº 080/2022, do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, referente ao processo licitatório na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022, oriundo do Processo Administrativo 

nº 666/2022, para aquisição de COMPUTADORES COMPLETOS, conforme critérios e 

especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2022.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO  

2.1. O prazo de vigência do presente instrumento, se limitará a um período de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da publicação no Diário Oficial, vedada sua prorrogação.  

2.2.  Os produtos/serviços deverão ser entregues de forma integral. 

2.3. Os produtos/serviços deverão ser entregues na Sede do IPS/SMJ, situado a Rua dos 

Imigrantes, nº 245, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, de segunda a sexta feira 

no horário das 07:30h às 11:00h e das 12:30h às 17:00h.  
  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  

3.1. O valor do presente contrato é de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO  

4.1. O pagamento referente ao fornecimento do material será efetuado mediante apresentação de 

Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal de contrato, em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da liquidação da mesma. 

4.2.  O pagamento somente será autorizado com ateste na nota fiscal apresentada, e relatório do 

fiscal de contrato, atestando a execução do objeto. 
  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

5.1. A dotação orçamentária para cobertura da referida despesa advirá dos seguintes elementos 

de despesa: 022001.0927200302.049 - Manutenção das Atividades Administrativas - 

44905200000 - Equipamento e Material Permanente - Fonte de Recurso: 1430 - Ficha: 21 - Sub 

elemento: 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados. 
  

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

6.1.  A contratada se sujeita à fiscalização do IPS/SMJ, quanto a qualidade dos produtos e 

serviços, sendo exigências contratuais. 

6.2. A fiscalização ficará sob a responsabilidade da servidora do IPS/SMJ, Srtª Silvana Gumz, 

gerente administrativa do IPS/SMJ, e ficando como suplente a servidora, Srª Raiana Hoffmann, 

assessora administrativa do IPS/SMJ. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1. Entregar o(s) material(ais) no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e no Instrumento Contratual correspondente.  

7.2. Comunicar ao IPS/SMJ, por escrito, no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento 

do prazo de entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o 

cumprimento do previsto no prazo de entrega.  

7.3. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações 

básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou 

acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.  

7.4. Emitir e apresentar a(s) nota(s) fiscal(ais), discriminadas e contendo os valores unitário e 

total dos materiais e dados bancários da empresa a fins de pagamento.  
  

  

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE  

8.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital.  

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação 

e recebimento definitivo.  

8.3. Comunicar à contratada/fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no material fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido.  
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8.4.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada/fornecedor, através 

de comissão/servidor especialmente designado.  

8.5.  Efetuar o pagamento à contratada/fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do 

material, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.   

  

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  

9.1. A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, 

sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.  

9.2. O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a 

multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos 

ou cobrada judicialmente, quando for o caso.  

9.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes 

sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:  

a) Advertência por escrito;  

b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues na data 

prevista, sem justificativa aprovada pelo contratante;  

c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado no subitem anterior;  

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido:  

10.1.1. Por ato unilateral e escrito do IPS/SMJ, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII 

do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo 

diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse 

instrumento.  

10.1.2. Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada 

o direito à prévia e ampla defesa.  

10.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 

prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.  

10.4. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:  

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

10.4.3. Indenizações e multas.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE 

11.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as 

partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um 

ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso 

o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer 

outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor 

da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).  

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO  

12.1. Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente 

contrato.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  

13.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas 

ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja.  

  

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.  
 

   

Santa Maria de Jetibá-ES, 20 de outubro de 2022 

 

 

__________________________________________________ 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 

David Raasch - Contratante 

 

 

___________________________________________ 

F BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI 

Fabio Basílio Borges - Contratado 

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ____________________________________   2 - __________________________________ 
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