
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO 

                                Procuradoria 

                 procuradoria@jaguarao.rs.gov.br 

 

1  

 

Contrato n.º 56/2019 

PROCESSO Nº 4929/2019.  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2019 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, administração 

pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº 88.414.552/0001-97, com sede na Av. 27 de Janeiro, nº 422, 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Favio Marcel Telis Gonzalez, neste ato simplesmente 

denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ALCI N. BECKER & CIA. LTDA. , com 

sede na Avenida Concórdia nº 625 Bairro Centro, CEP.: 96540-000, na cidade de Agudo/RS, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.052.779/0001-38, neste ato representado pelo Sr. Alci Nilo Becker, brasileiro, 
comerciante, maior, portador da CI nº 6002721808/SSP/RS e CPF nº 231.584.090-20, aqui 

simplesmente denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado as condições e cláusulas a 

seguir estipuladas, considerando o resultado do Pregão eletrônico nº020/2019, Tipo Menor Preço por 
Item, conforme consta do processo administrativo próprio, processando-se, essa licitação, nos Termos 

da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08/08/2000 e nº 

5.450/2005, de 31/05/2005, do Decreto Municipal nº 220/2006, de 22/11/2006, subsidiariamente à Lei 
nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações e Lei Complementar nº 123/2006, de 

14/12/2006 e suas posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este termo de Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, os quais 

serão observados, rigorosamente, pelos Técnicos da Municipalidade, conforme Pregão eletrônico nº. 

020/2019 e Proposta da CONTRATADA, conforme relacionado a seguir: 
 

Item Descrição Quant. Por 

Secretaria 

Quant. 

23 BERÇO, TIPO MINICAMA 
Medidas interna 130x70cm, material MDF ou similar, com 

extremidades arredondadas, estrado regulável 03 níveis, com 

suporte para mosquiteiro, cor branco, cor branco, certificado pelo 
INMETRO. 

2 - SMED 2 

36 CADEIRA GIRATÓRIA  

Preta para escritório; 

01 lugar; 
Com braço; 

Encosto Anatômico, MDP E PVC; 

Pés: 05 em nylon; 

Material: Nylon; 
Dimensões: (AxLxP) 103x68x61cm; 

Assento: Espuma anatômica, MDP E PVC; 

Peso suportado: 120kg; 
Estrutura: Regulagem de altura a gás. 

1 - SECULT 1 

37 CADEIRA DE REFEIÇÃO INFANTIL 

Dimensões do produto 71x59x95cm 

Peso do envio 5Kgs. 
Estrutura em aço, ampla bandeja, porta-copos, cinto de segurança 

de 5 pontos, encosto e assento estofados, dobrável, pernas 

destacáveis para facilitar o transporte, fechamento compacto, 
limite de peso: 15kg. Testado e aprovado conforme NBR 15991 

sob registro nº002.354/2015 

13 - SMED 13 

38 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO – (C1) 3 - SMED 3 
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Descrição: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em 

conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas 

para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 
15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de 

ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos 

do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições 
realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura 

do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical 

(medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-

2). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 12 Obs.: Nos 
casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º 

em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 

da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto 
deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da 

ABNT NBR 15991-2). Características: Cadeira dobrável, com 

estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e 
encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 

laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; 

Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, 

removível ou articulada; Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes. A 

cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde 

que estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 

de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Os 
materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos 

requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes 

salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de 

rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR 300-1; Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no 

mínimo 300 horas; Soldas devem possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies 

ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber 

solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de 

perfis tubulares devem ser tamponadas. 13 Manual de Instruções: 
Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE 

INSTRUÇÕES, em português, contendo: Orientação sobre forma 

de uso correto; Procedimentos de segurança; Regulagem, 
manutenção e limpeza; Procedimentos pra acionamento da 

garantia e/ou assistência técnica; Relação de oficinas de 

assistência técnica autorizada; Certificado de garantia preenchido 
contendo: data de emissão e o número da Nota Fiscal; O manual 

deve ainda trazer os seguintes dizeres: “ATENÇÃO: GUARDAR 

AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.” 

40 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS – (C6) 
DESCRIÇÃO giratória estofada com braços e rodízios, dotada de 

mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. 

DIMENSÕES • Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; • 
Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; • Altura do assento 

variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; • Largura do 

encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do 

apoio lombar); • Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 

3 - SMED 3 
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mm; • Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; • 

Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • Tolerâncias 

dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; • 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros 

/máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS • Assento e 

encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada. 20 • Estofamento do assento e do encosto 

em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e 

revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com 
produto impermeabilizante hidro-repelente. • Faces inferior do 

assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico 

injetado, na cor preta. • Fixação do assento e do encosto à 
estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de 

cravar. • Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem 

independente do assento e do encosto; inclinação do encosto 
variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com 

bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas 

travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para 

regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de 
dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor 

flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por 

acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. - Base 
em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento 

cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou 

maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 
50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com 

manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na 

cor preta. • Terminações de tubos em plástico injetado, na cor 
preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser 

retiradas sem o uso de ferramentas. • Todos os encontros de tubos 

ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união. GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da 

data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes 

metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. 

60 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – (EP)  
Descrição: 

·Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em 

aço inox. 
Dimensões e tolerância: 

·Altura: 390mm 

·Largura: 360mm 

·Diâmetro: 205mm 
·Tolerância: +/- 10% 

·Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) 

Características construtivas: 
·Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. 

·Copo e peneira em aço inox. 

·Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para 
limão); 1 Castanha grande (para laranja). 

·Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 

1/5 e 1/6 HP). 

·Rotação: 1740 Rpm. 

1 - SMED 1 
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·Frequência: 50/60 Hz. 

·Tensão: 127/220v (Bivolt). 

·Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 

·Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

·As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas específicas para cada material. 

·Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. 
·Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. 

·Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. 

·O equipamento e seus componentes devem ser isentos de 
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

73 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL – 4 portas – (RF1)  
Descrição: 

·Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil 
mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme 

tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão 

térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com 
sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras 

ajustáveis. 

·Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) 
Características construtivas: 

·Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em 

aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 

·Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 

·Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira 

maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do 
equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. 

·Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 

22 (0,80 mm). 
·Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura 

mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 

·Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída 

de gaxeta magnética sanfonada. 
·Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com 

travamento automático. 

·Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para 
evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa 

potência, intercambiável. 

·Sistema de controle de temperatura por meio de termostato 

regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento 
frontal de fácil acesso. 

·Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, 

dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 
220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e 

degelo automático (sistema “frost-free”). 

·Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do 
equipamento. 

·O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser 

prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal 

1 - SMED 1 
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de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 

Conama nº 267 de 2000. 

·O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo 
índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de 

Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e 

Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 
·8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com 

diâmetro de 1/4”. 

Distância máxima de 25 mm entre arames. 

·As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de 
dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das 

prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). 

·Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para 

o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do 

gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 
·Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para 

proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. 

·Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
·Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 

·Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 

compressão dos fios. 
·Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 

braçadeiras. 

·Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. 

Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 

·O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho 

de até + 8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. 
· Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que 

do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização 

no consumo de energia durante a sua vida útil. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

·As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento 

devem atender às normas técnicas específicas para cada material. 

·Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão 
ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 

apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. 

·Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas 
em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. 

·Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. 

·Parafusos e porcas de aço inox. 
·Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e 

elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. 

·Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. 

·O equipamento e seus componentes devem ser isentos de 
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

·No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de 

aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo 
imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja 

previamente removido: 

_ de todas as suas partes internas; 
_ das dobras das portas; 
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_ de qualquer outra parte junto a dobras; 

_ Sob qualquer elemento sobreposto. 

83 LAVATÓRIO INDUSTRIAL  
Em aço inox AISI 304 com acabamento pré-polido espessura do 

tampo e cuba: 0,6 mm espessura do suporte "mão francesa" 1,0 

mm acompanha válvula de 3 e kit de fixação. 

1 – SDR 1 

85 LIQUIDIFICADOR  
De uso doméstico com 2 velocidades Liquidificador com 2 

Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo. 

Garantia de 1 ano. 

2 - SMED 2 

103 MICRO-ONDAS 220v 
Capacidade 20litros 

Material: Plástico, aço inox e vidro; 

Com timer; 
Display digital; 

Relógio; 

Luz interna; 
Prato giratório; 

Teclas pré-programadas; 

Trava de segurança; 

Temporizador. 

1 – SECULT 1 

109 MESA DE CENTRO 

Em madeira 90cm x 50cm. 
1 – GP 1 

114 PLAYGROUND  
Modelo Double Minore composto por 2 torres cada uma delas 

contendo uma atividade didática interligadas por um é colorido e 

tubo seguro, 2 escorregadores com escada de acesso em formato 

raiado, 2 painéis interativos com jogos da velha, 1 tubo (túnel) de 
ligação com aberturas circulares laterais para união dos módulos, 

2 placas com três degraus na parte superior e abertura em formato 

de arco na parte superior com encaixe para rampa do 
escorregador, 2 placas com abertura em formato de arco na parte 

inferior, grade segurança na parte superior, 2 placas com abertura 

circular na parte inferior, abertura circular na parte superior, 2 

mini plataformas, borda lateral saliente e anatômica e encaixe 
para tanques, 2 pisos em formado de banqueta. Produto contendo 

peças com extremidades arredondadas produzidas em resina 

plástica (PELMD) com ótimos resultados em testes laboratoriais 
à tração, torção e proteção UV, multicolorido (pigmentos 

atóxicos) de alta durabilidade e resistência. Todas as placas sendo 

simétricas contendo aberturas oblongas laterais para facilitar o 
apoio, decoração em alto-relevo com temas de fundo do mar e 

aviões e encaixes padronizados (macho/fêmea) nas laterais o que 

proporciona uma fácil montagem. 

Dimensões do produto montado: Comprimento 4,80 x Largura 
0,90 x Altura 1,22m. Peso: 520000g.   

Idade Sugerida: a partir dos 3 anos.  

Com garantia do fabricante: 12 meses.  
Itens Inclusos: 

02 – Placas de Tubo 

02 – Placas Grade 
02 – Rampas Pequenas 

01 – Banco Degrau 

01 – Tubo 

1 - SMED 1 
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02 – Placas Escorregador 

Ideal para crianças de 3 a 6 anos. Estimativa a atividade física e o 

entretenimento entre as crianças. 
Playground modelo Double Minore Contendo: 

2 módulos sem piso central, conectados por um túnel; 

2 escorregadores com escada de acesso; 
2 painéis com jogo da velha; 

Laterais do brinquedo com grade de segurança; 

Aberturas nas aprtes inferiores do brinquedo, com área livre para 

diversão. 
Em conformidade com a norma NBR 16.071. 

117 POLTRONA NA COR MARROM 

Dimensões: 60cm x 83cm x 63cm; 
Profundidade: 50cm 

Largura: 45cm 

Altura do Chão: 45cm 

Material: tecido. 

2 – GP 2 

127 TAPETE SISAL 

2,00x1,50 metro 

Confeccionado em tecido 87% polipropileno e 13% poliéster 
Base antiderrapante 

1 – SECULT 1 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com 

as Cláusulas Contratuais e os Termos da sua Proposta; 

b) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da Proposta apresentada no Pregão eletrônico nº. 
020/2019- Tipo Menor Preço do Item, na forma e nos prazos estabelecidos neste termo de Contrato; 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 

nos Materiais/Produtos adquiridos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, 

visando sempre à segurança, Saúde, biossegurança, a integridade física das pessoas e normas da 
ABNT e INMETRO, aos Materiais/Produtos enquadrados na Metrologia. 

d) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, Documentação que comprove o correto e tempestivo 

Pagamento de todos os Encargos Previdenciários, Trabalhistas, Fiscais e Comerciais decorrentes da 
execução deste Contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Cumprir os prazos estipulados; 

b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato; 

c) Entregar os Materiais/Produtos em obediência às especificações técnicas e as condições estabelecidas 
pelo Edital e substituí-lo, no prazo estipulado e às suas expensas, estando em desacordo com as 

especificações; 

d) Comprovar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, à quitação das obrigações Trabalhistas e 
Tributárias; 

e) Responsabilizar-se, integralmente, pelo Material/Produto adquirido pelo Município, até sua entrega, 

respondendo por todos os Custos Operacionais, Encargos Previdenciários, Trabalhistas, Tributários, 

Comerciais e quaisquer outros que incidam direta e indiretamente na aquisição dos 
Materiais/Produtos; 

f) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu Preposto ou Empregado para manter entendimento e 

receber comunicações ou transmiti-las ao executor do Contrato; 
g) Manter, durante a execução Contratual, todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 
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CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência a contar da assinatura do Contrato para a Aquisição dos 

Materiais/Produtos até 31 de dezembro de 2019, em atendimento ao disposto no art. 57, caput da Lei nº 
8.666/1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
Pela aquisição dos Materiais/Produtos a CONTRATANTE pagará o valor de R$ 17.887,01(dezessete 

mil oitocentos e oitenta e sete reais e um centavo) pela aquisição dos mesmos, conforme Proposta 

apresentada nos Itens 023, 036, 037, 038, 040, 060, 073, 083, 085, 103, 109,114, 117 e 127, do Pregão 
eletrônico nº. 020/2019, o qual deverá ser efetivamente entregue e verificado pelo Fiscal do Contrato, 

estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta aquisição estão programadas nas seguintes dotações orçamentárias: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 4.500 – Ampliação dos Espaços das Escolas de 
Educação Infantil 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9909 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 
Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 4.500 – Ampliação dos Espaços das Escolas de 

Educação Infantil 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9225 – Material de TIC 
Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 
Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.012 – Manutenção dos Espaços Físicos 

Existentes 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9780 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 1001 – Salário Educação 

 
Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.217 – Biblioteca Modernizada 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9777 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.03 – Departamento de Manutenção e Planejamento 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.101 – Qualificação do Transporte Escolar 
Código Red. do Desdobramento: 10635 – Outros Materiais Permanentes 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 
Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 
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Unidade: 12.01 – Núcleo Administrativo 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.007 – Gestão e Manutenção da Secretaria de 

Educação 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9775 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.01 – Núcleo Administrativo 
Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.051 – Qualificar os Membros do Conselho 

Municipal 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9776 – Mobiliário em Geral 
Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 
Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 4.500 – Ampliação dos Espaços das Escolas de 

Educação Infantil 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9782/9783 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 0031 – FUNDEB/ 1001 – Salário Educação 

 
Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.043 – Manutenção e Conservação dos Espaços 
Físicos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9784 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 0001 - Livre 
 

Órgão: 12 – Secretaria de Educação e Desporto 

Unidade: 12.02 – Departamento Pedagógico 
Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.043 – Manutenção e Conservação dos Espaços 

Físicos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  
Código Red. do Desdobramento: 9785 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 1126 – Infra. Esc. Equipamentos e Mobiliários 

 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Órgão: 07 – Secretaria da Fazenda 

Unidade: 07.01 – Núcleo Administrativo 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.125 – Gestão e Manutenção da 

Secretaria da Fazenda 

     Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

     Código Red. do Desdobramento: 10594 – Outros Materiais Permanentes 

     Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

Órgão: 14 – Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Unidade: 14.04 – Departamento de Meio Ambiente 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 1.065 – Controle da População de Cães 

e Gatos 
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Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9979 – Aparelhos e Utensílios Domésticos 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 

Órgão: 14 – Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Unidade: 14.04 – Departamento de Meio Ambiente 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 1.065 – Controle da População de Cães 

e Gatos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9799 – Mobiliário em Geral 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 

Órgão: 14 – Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Unidade: 14.04 – Departamento de Meio Ambiente 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 1.065 – Controle da População de Cães 

e Gatos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 10158 – Máquinas e Equipamentos 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 

 

Órgão: 14 – Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Unidade: 14.04 – Departamento de Meio Ambiente 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 1.065 – Controle da População de Cães 

e Gatos 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9972 – Equipamentos e Utensílios Doméstico 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

GABINETE DO PREFEITO 

Órgão: 03 – Gabinete do Prefeito 

Unidade: 03.01 – Núcleo Administrativo 

Ação/Denominação do Programa PPA (funcional): 2.013 - Gestão e Manutenção do GP. 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente  

Código Red. do Desdobramento: 9982 – Equipamentos de Proteção e Segurança 

Fonte de Recurso: 0001 – Livre 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado contra empenho, mediante autorização da Secretaria Municipal 

requisitante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento do Documento Fiscal competente (Nota 
Fiscal/Fatura), aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato referente os itens da 

sua Secretaria e pelo responsável do Almoxarifado Central, correspondente à aquisição dos 

Materiais/Produtos, efetivamente entregues, verificado e aceito pela CONTRATANTE;  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 
Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, 

será atualizado financeiramente com juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês, apurados desde a data 

acima referida até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação da fórmula “pró-rata”, calculada 
com base na variação do IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 
No caso de Incorreção nos Documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes, serão 
restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de três (03) dias, sendo devolvidos 
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no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos 

na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 
O pagamento efetivado pela CONTRATANTE será procedido de prévia verificação da Regularidade 

Fiscal. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS/PRODUTOS 

a) A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização das Secretarias Municipais, bem como 

proceder à entrega dentro de 10 (dez) dias úteis dos Materiais/Produtos, após recebimento da cópia do 
empenho, na sede do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS, sito a Rua Curuzu, 

2139, Bairro Centro, CEP.: 96.300-000, fone (53) 3261-6730, COM FRETE CIF, ou seja, sem ônus para 

a Administração Municipal, e de acordo com as especificações descritas em sua Proposta de Preço, 

acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura; 
b) Os Materiais/Produtos, objetos deste Contrato, deverão estar dentro das Normas Técnicas aplicáveis, 

ficando, desde já, estabelecido que só seja aceito após exame efetuado pelas Secretarias Municipais 

e por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou 
apresentem defeitos e incorreções, não serão aceitos, devendo ser retirado pelo fornecedor no prazo 

de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação; 

c) Os mesmos serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e 
fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação solicitada, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis; 

d) Os Materiais/Produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações solicitadas, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias úteis à custa da 
Contratada, sob pena de aplicação das Penalidades previstas neste Ato Convocatório; 

e) A Contratada deverá ter em seu estoque sempre que solicitada para entrega em no máximo 24 horas, 

qualquer dos Materiais/Produtos relacionados na Cláusula Primeira, deste Contrato, caso algum 
Material/Produto seja rejeitado. 

f) Independentemente da Aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos Materiais/Produtos, por 

período igual ao do Contrato; 

g) Se o prazo de entrega coincidir com decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter 
Público que impeça a concretização da entrega, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia 

útil subsequente. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA E DA VALIDADE DO PRODUTO 

a) Os Materiais/Produtos deverão ter a garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de 

fabricação; 
b) Todo Material/Produto que apresentar defeito de fabricação deverá ser substituído no prazo de 03 

(três) dias úteis contados a partir da data da notificação a ser emitida por Fiscal do Contrato da Prefeitura 

Municipal de Jaguarão; 

c) Todos os Materiais/Produtos, que estiverem enquadrados na Metrologia, deverão estar dentro das 
normas da ABNT e do INMETRO e que não ofereçam riscos à Saúde, Biossegurança e a integridade 

física dos servidores. Os Materiais/Produtos deverão ter prazo de validade mínima de 12 meses da 

entrega do produto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 
empregados ou preposto, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar ao Material/Produto 

da CONTRATANTE em decorrência da entrega dos mesmos, incluindo-se, também, os danos materiais 

ou pessoais a terceiros, a que título for. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ÔNUS E ENCARGOS 

Todos os ônus ou encargos referentes à execução deste Contrato, que se destinem à aquisição dos 

Materiais/Produtos, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições 
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previdenciárias, encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos Materiais/Produtos, 

ficarão totalmente a cargo da CONTRATADA. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO 

REAJUSTE 

Do Reequilíbrio: 
a) A CONTRATADA poderá solicitar o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato através de 

solicitação formal à Secretaria de Administração, desde que acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido (artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93), especialmente 
nova PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS, apta a demonstrar a ocorrência do desequilíbrio 

contratual. 

b) O Reequilíbrio Econômico-Financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 

manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante na Proposta, de acordo com 
o apresentado na PLANILHA DE CUSTOS UNITÁRIOS, e o preço de mercado vigente à época do 

pedido de revisão dos preços. 13.3 - O Pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro praticados poderá 

acarretar pesquisa de preços junto aos demais fornecedores. 
c) O valor dos produtos será atualizado, de acordo com o Reajuste determinado pelo Governo Federal, 

podendo haver redução ou majoração no preço do mesmo. 

Do Reajuste: 
a) No caso de a Execução Contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, conforme o artigo 58, § 

2º, da Lei 8.666/93, será concedido Reajuste ao Preço proposto, deduzido eventual antecipação 

concedida a título de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, tendo como indexador o IPCA. 

b) A critério da Administração, o Objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 
de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Na hipótese de Reajustamento de Preços, o 

pagamento será feito através de duas faturas, sendo uma, referente ao Preço Inicial, e outra, referente ao 

valor do ajustamento solicitado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste Termo de Contrato sujeitará a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 
a) Advertência; 

b) Pelo atraso Injustificado na Entrega do objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% (trinta e três 

décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o Valor do Material/Produto licitado, limitada há 
15 dias, a partir dos quais será causa de Rescisão Contratual completa. 

c) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um 
ano); 

d) Multa de 10% sobre o valor do Contrato no caso de Inexecução Total, cumulada com a Pena de 

Suspensão de direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois 

anos); 
e) A multa apurada conforme determinação constante da alínea anterior deverá ser obrigatoriamente 

retida pela Fazenda Municipal quando do pagamento Contratado, independentemente da apresentação 

de defesa prévia, sendo que esta deverá ser protocolada até a data do efetivo pagamento. 
f) Quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo Inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de Contratar com 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital 

e no Contrato e das demais cominações legais. 

g) 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, na forma da 
Lei; 

h) As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa 

prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 
i) As Penalidades serão Registradas no Cadastro da Contratada, quando for o caso. 
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j) 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. 

SUBCLÁUSULA - ÚNICA 

As sanções de multa poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a defesa prévia 

do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data em que tomar ciência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERÇA - FISCALIZAÇÃO 

Nos termos do art. 67, § 1º da Lei nº. 8.666 de 1993, a CONTRATANTE designa os servidores, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente aos itens competentes à sua Secretaria, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessária a regularização 

das falhas ou defeitos observados. 

13.1 - SMED - Ilda Rosangela Ortiz Chaves Barn, Portaria n.º 1372/2019; 
13.2 – SECULT - Fahid Chagas Machado Bitar, Portaria n.º 1527; 

13.3 – GP - Greicimari Justo Lameiro, Portaria n.º 1526/2019; 

13.4 – SDR - Tainara Alves dos Santos, Portaria 1413/2019. 
 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela CONTRATANTE, 
representá-la na execução do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os Serviço/Produtos, em 

desacordo com o Edital e este Termo de Contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

A Inexecução Total ou Parcial deste Termo de Contrato ensejará a sua rescisão, de conformidade com 
os artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no artigo 77 da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÃO 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na 

forma do estatuído no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de 

Jaguarão.  

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento Contratual em 03(três) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito. 

Jaguarão, 18 de outubro de 2019. 

 
 

 

Favio Marcel Telis Gonzalez                                                               Alci N. Becker  
    Prefeito Municipal                                                                                 Empresa  

 

TESTEMUNHAS: 

Nome:  
CPF nº.: 

 

Nome:  
CPF nº.: 
JAD 

Este contrato encontra-se examinado e 

aprovado pela Procuradoria Municipal. 

Em  /  /   

Procuradora do Município 
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