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,%2| ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO - TO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO
ADM.2021/2024X

INSTRUMENTO DE CONTRATO N° 042/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 115/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO VALERIO, Estado do Tocantins, pessoa Juridica de
Direito Publico, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.° 31.237.827/0001-47, situado a Av. Tocantins, N° 840,
Centro, SAO VALERIO DA NATIVIDADE. CEP: 77.390-000, neste ato representada por seu Gestora
em exercicio, a Senhora MARIA NELCILENE ARAUJO REIS, nos termos das Leis, Lei Federal n°
10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, e Decreto Municipal n° 057/2013. Lei da
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor e subsidiariamente
pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alteragoes posteriores introduzidas nos
referidos diplomas legais, neste ato denominado CONTRATANTE e de outro lado como
CONTRATADA, a empresa DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP e nome Fantasia (CERQUEIRA), Av.
Maranhao entre 8 e 9 n. 2137, CEP 77410-020, telefone (63) 3312-5977, Gurupi-TO, inscrita no CNPJ
sob o n° 02.247.880/0001-20, Inscrigao Estadual n° 29.014.885-5, neste ato representado pelo SAULO
R. CERQUEIRA, portador da Carteira de Identidade n° 400.447 SSP-TO, inscrito no CPF n°
936.473.871-34, Brasileira, casado, comerciante, residente e domiciliado Rua 80 a n° 79 - setor nova
fronteira, telefone (63) 9.9208-0327, por seu representante legal abaixo assinado, firmam o
presente instrumento nos termos a seguir asseverados:

*\

1. DO FUNDAMENTO LEGAL: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS n° 001/2021/ALIANQA/-
TO, decorrente do Pregao Eletronlco n° 001/2021.

2. DO OBJETO, DAS ESPECIFICACOES e DO VALOR

VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIOMARCA QUANT UNIDPRODUTOITEM

Notebook tela 15,6' LED Full HD
(1920x1080px), processador Intel core i5
(nona geragao a cima), Memoria RAM
8G DDR4 (no minimo); Armazenamento
SSD de 256GB (no minimo), Conexoes: 1
entrada de USB Tlpo-C (opcional),
entrada USB 3.0, entrada USB 2.0,
entrada HDMI, bluetooth; Carregador
bivolt; Sistema operacional de
preferencia Linux (aceitavel Windows 10
ou 11): teclado padrdo ABNT2
portugues; Webcam integrada: bateria
em litio; cores predominantes em
tonalidades escuras ou metalizadas
(prata); garantia de 12 (doze) meses.

II

R$ 4.329,00 R$ 238.095,0055 UNID.01 LENOVO

I
VALOR TOTAL R$ 238.095,00 ( Duzentos e trinta e olto mil e noventa e clnco reals )

2.1 JUSTIFICA - SE que notebooks para desenvolver as atividades dos professores FUNDO
MUNICIPAL de EDUCACAO, ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS. CASTELO BRANCO E JUSCELINO
KUBITSCHEK. ( C M E I ) CRECHE MUNICIPAL EDUARDO ELIAS 1ANATTA.
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Na sociedade atual a tecnologia esta presente e acessivel a todos, e quando disponivel
no ambiente escolar, no espago e no tempo previsto e planejado pelo professor, toma-se urn rico
recurso pedagogico para o desenvolvimento de habilidades de comunicagao e produgao
cultural digital. A tecnologia pode ser usada pelo professor como mecanismo de pesquisa, registro
e organizagao de informagoes, como meio de comunicagao e como estrategia aliada para
resolugao dos problemas propostos em aula, contribuindo para promover qualidade no processo
de aprendizagem.

Alem das Tecnologias de informatica terem trazido mudangas consideraveis e positivas
para a educagao, para que essas tecnologias tragam mudangas nos processos de ensino e
aprendizagem, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente, ou seja, elas
precisam ser apropriadas pelos professores.

Assim, a aquisigao em tela refere-se a bens de uso diario por todo o quadro de pessoal,
sendo mecanismo fundamental ao cumprimento de suas atividades. Trata-se de objeto cuja
necessidade de contratagao e frequente, seja em face de substituigao pelo desgaste natural ou
pela defasagem tecnologica, seja em face de acrescimo de novos equipamentos em razao do
aumento da demanda. Ademais, e de grande importdncia o uso de microcomputadores
confiaveis, de modo a minimizar riscos de paralisagao ou de descontinuidade de atividades,
mantendo constante a eficiencia e a qualidade dos servigos publicos prestados a sociedade.

Portanto, considerando os aspectos anteriormente descritos, e caminhando no sentido do
esforgo da Secretaria Municipal de Educagao em contribuir no fortalecimento de agoes de
melhoria na infraestrutura tecnologica das unidades escolares por meio de novos equipamentos
de tecnologias para uso educacional, e que se justifica tal contratagao.

2.2. Fica expressa que todas as despesas geradas para execugao do avengado serao
de inteira responsabilidade do fornecedor registrado, inclusive as obrigagoes previdenciarias e
trabalhistas;

2.3. O pagamento se dara apos a apresentagao da nota fiscal e seu atesto, bem como,
vistoria do bem, em parcela unica.

3. DA VIGfNCIA CONTRATUAL
3.1. O p r e s e n t e I n s t r u m e n t o d e c o n t r a t o t e r a a v l g e n c i a d e 1 2 m e s e s
c o n f o r m e T E R M O D E A D E S A O A A T A D E R E G I S T R O D E P R E C O S .

4. D A ENTREGA

4.1 Os materials deverao ser entregue no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apos a emissao da
autorizagao do fomecimento pelo setor de compras do FME, sem nenhum onus adicional para o
Municfpio.

5. DAS SANSOES

5.1. Sem prejuizo da cobranga de perdas e danos, a CONTRATANTE podera sujeitar as
penalidades seguintes:

a) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,no caso de inexecugao total da
obrigagao, inclusive atraso na entrega.
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b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) por dia, no caso de atraso na entrega do objeto
ate o dia 25/08/2018, ate o 30° dia, a partir dos quais sera considerado descumprimento da
obrigagao,conforme alinea anterior;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sangao aplicada.
d) O valor da multa aplicada (tanto compensators quanto moratoria) deverci ser

recolhido no setor financeiro da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO VAL^RIO/TO, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias uteis apos a respectiva notificagao.
5.2 A inexecugao total ou parcial do contrato podera Administragao, garantida a previa
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangSes previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93.

5.3 O licitante sera sancionado com o impedimento de licitar, pelo prazo que for fixado
pela Administragao em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida, conforme
previsto nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02 e Leis subsidiaries; sem prejuizo de multa de ate
30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratagao e demais cominagoes legais, nos
casos previstos em lei.

sempre que o

6. DO PAGAMENTO

A.1 - O pagamento devldo. sera efetuado apos a gpresentacao da NOTA FISCAL devldamente
conferlda. bem como. vlstorlo do obleto.
6.2 O pagamento somente sera efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da
empresa, ficando a contratado ciente de que as certidoes apresentadas no ato da
contratagao deverao ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.
6.3. O pagamento sera realizado,mediante transference em conta bancaria de titularidade da
contratado.

7. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. Consoante Autorizagao de compras a despesa decorrente de Adesao a Ata de Registro de
Pregos n.001/2021 de Alianga/TO e correra por conta de rubrica orgamentan'a:

FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO SAO VALERIO - TO
DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA

Projeto/
Unldode

Orgamentaria
Grupo de
Despesa

Categorfa
economica

Modalldade
de Apllcagao6rgao Fungao Subfungao Programa Elemenfo de despesa

AHvIdade

06 17.01 12 361 1222 1.022 4 4 90 52

06 17.01 12 365 1223 1028 4 4 90 52

FONTE DE RECURSO

RECURSO PROPRIO MDE 20

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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8.1. CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato;

8.2. Durante a execugao do contrato,a CONTRATADA devera:
8.2.1. Atender prontamente a solicitagao do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE SAO
VAL^RIO/TO no fornecimento do material bem como os servigos prestados, nas especificagoes
deste TERMO DE REFERENCIA, de acordo com a necessidade, a partir da solicitagao.
8.2.2. A nota fiscal devera ser acompanhada pelas Certidoes de Regularidades Fiscais.
8.2.3. P r o c e d e r a g a r a n t i a s o l i d a r i a m e n t e c o m o f a b r i c a n t e n o s t e r m o s d o
C o d i g o d e D e f e s a d o C o n s u m i d o r;
8.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA£AO
DE sAo VAL^RIO/TO ou a terceiros, por agao ou omissao no fornecimento do presente.
8.2.5. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao, salvo
mediante previa e expressa autorizagao do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO
VALERIO/TO.
8.2.6. Prestar as informagoes e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
8.2.7. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.
8.2.8. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, seguro e outras
derivadas da entrega do produto.
9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicavel ao contrato.

9.2. Assegurar os recursos orgamentdrios e financeiros para custear os fornecimentos e prover os
pagamentos dentro dos prazos convencionados.

9.3. Processor e liquidar a fatura correspondente aos valores, atraves de Ordem Bancaria,ficando a contratada ciente de que as certidoes apresentadas no ato da contratagaodeverao ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

9.4. Acompanhar. controlar e avaliar o produto, atraves da unidade responsavel por estaatribuigao.

9.5. Zelar para que durante a vigencia do Contrato sejam cumpridas as obrigagoes assumidaspor parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condigoes de habilitagao equalificagao exigidas.

10. DA GESTAO DO CONTRATO

10.1.
servidor do respectivo orgao.

Sera designado atraves de Portaria, apos a realizagao do procedimento licitatorio, um
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11. DO FORO

11.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro
de SAO VALERIO- TO, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

SAO VALliRIO/TO, 22 de Dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA£AO DE SAO VALERIO
MARIA NELCILENE ARAUJO REIS

GESTORA DO FME
Contratante

DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA EPP
CNPJ sob o n° 02.247.880/0001-20

SAULO R. CERQUEIRA
Contratada

TESTEMUNHAS

foai-wOchUi, j)H\itA Fi^la iNome:. NOME:
W

CPF: ( j tyy .1 »20.1 - 7.1 - 0 %V - <\ z\ . getCPF:
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