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TERMO DE CONTRATO Nº 71/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TABAPUÃ E A EMPRESA PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME, 
TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MATERIAIS PERMANENTES 
– DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO INTEGRADO E UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE.  
 

  Pelo presente instrumento, as partes no final assinadas, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
45.128.816/0001-33, com sede na Av. Rodolfo Baldi nº 817, Centro, CEP 15.880-000, na cidade 
de Tabapuã - SP, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra.MARIA FELICIDADE 
PERES CAMPOS ARROYO, portadora do CPF nº 109.285.408-80 e do RG nº10.124.049 
SSP/SP, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa 
PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
02.688.464/0001-68, com sede na RUA BRASIL Nº 1253 - CENTRO, CATANDUVA - SP, CEP: 
15800-030, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. BRUNO JOSÉ REIS PRADO, 
portador do CPF nº 226.205.978-03 e do RG. nº 33.073.943 SSP/SP, de ora em diante 
denominada CONTRATADA, perante as testemunhas ao final nomeadas, formalizam o presente 
contrato, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
firmado com respaldo no Processo de Licitação nº 80/2018 – Modalidade Pregão Presencial nº 
42/2018, e por toda a legislação aplicável à espécie, subordinando-se, ainda, às cláusulas e 
condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
                1.1. A CONTRATADA em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo 

licitatório nº 80/2018, tendo por objeto a Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – 
destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, respectivamente 
através das Propostas nº 45128816000/1140-01 e nº 11855.355000/1150-02, celebrado entre o 
Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, 
conforme especificações constantes do Anexo I do Edital compromete-se a fornecer os seguintes 

equipamentos, com as especificações abaixo: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

2 

ARMÁRIO EM AÇO MEDINDO 1,5 X 0,70M- 
ARMARIO - 2 PORTAS DE ABRIR C/ 04 
PRATELEIRAS, C/ MAÇANETA, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N.º 
22 (0,75MM DE ESPESSURA), SOLDADO 
NA BANDEJA. SOLDAGEM ATRAVÉS DOS 
SISTEMAS DE SOLDA MIG E SOLDA 
PONTO SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO 
QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO 
(DESENGRAXANTE, DECAPANTE, 
FOSFATIZANTE E PASSIVADOR) E 
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO 
(FOSFATIZAÇÃO), E PINTURA 
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR 
CINZA, APLICADA ATRAVÉS DE 

 
UNID 

 
01 

 
 
 
 
 
 

459,00 
 

 
 
 
 
 
 

459,00 
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PULVERIZAÇÃO E SECAGEM EM ESTUFA 
DE ALTA TEMPERATURA ACIMA (200 º) 
ASSEGURANDO EXCELENTE ADERÊNCIA 
DE COBERTURA. MEDIDAS 1500MM DE 
ALTURA X 700MM DE LARGURA X 400MM 
DE PROFUNDIDADE Marca: FUNARI 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 
DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA 

 
2.1.Os equipamentos objeto deste contrato deverão ser entregues prontos para 

utilização, na Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Paulo Guzzo nº 1684, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão da competente ordem de compra, correndo por 
conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento. 

 
2.2. No local determinado para a entrega do (s) equipamento (s), o servidor 

responsável promoverá a verificação da conformidade do objeto, expedindo no ato, o 
competente Termo de Recebimento, caso não seja apurado defeito ou incompatibilidade com as 
características mímimas do Anexo I, do edital precedente. 

 
2.2.1. No ato da entrega dos equipamentos, a CONTRATADA deverá apresentar a 

respectiva Nota Fiscal Fatura, bem como o Certificado de Garantia e outros documentos 
pertinentes, como plano de manutenção e manuais. 

 
2.3. Só serão emitidos atestados de recebimento se os materiais entregues 

estiverem plenamente de acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos. 
 

2.4. Os materiais permanentes deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, e 
neste período a empresa contrata deverá fornecer assistência técnica permanente e gratuita. 

 
2.4.1. A garantia do fabricante deverá obrigatoriamente incluir todas as despesas 

com a manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças e mão-de-obra, de acordo com a 
especificação do fabricante. 

 
2.5. As obrigações do presente ajuste não poderão ser subcontratadas ou 

transferidas a terceiros, sem a aprovação prévia do CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PREÇO 

 
3.1. Pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA receberá o valor 

total de R$- 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), referente ao item 2, sem qualquer 
reajuste ou correção monetária. 

 
3.2. No valor total deste ajuste está incluído, além do lucro, todas as despesas 

resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas 
diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto do presente contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA 
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DO PAGAMENTO 
 

4.1. O pagamento será efetuado à CONTRADADA  à vista, após apresentação 
da respectiva nota fiscal e efetivação da entrega dos equipamentos, em parcela única, por 
meio de ordem de crédito ou depósito bancário em conta corrente para esse fim indicada. 

 
4.2. Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 

apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.  
 
4.3. Não será efetuado o pagamento através de duplicata ou boleto bancário. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DA VIGÊNCIA 

 
5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura.  
 

5.2. Somente com expressa concordância do CONTRATANTE, os prazos deverão 
ser alterados, desde que haja plena justificativa por escrito da CONTRATADA, o que deverá ser 
reduzido a Termo de Aditamento ao presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA 
DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
6.1. Fica dispensada a prestação de garantia contratual, nos termos do artigo 56, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO CRÉDITO 

 
7.1. A despesa total estimada onerará os recursos orçamentários e financeiros, a 

saber: 
 

 Órgão: 02.11- Fundo Municipal de Saúde – Programa: 10.302.0013.2047 – Assist. 
Média e Alta Complex. Amb. e Hosp. - Categoria Econômica da Despesa: 4.4.90.52 – 
Equipamentos e Material Permanente - Ficha 291 - FONTE DOS RECURSOS: 05 - 
Transferências de Convênios Federais, Proposta nº 45128816000/1140-01 e Proposta nº 
11855.3555000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, por 
intermédio do Fundo Nacional de Saúde. 
 
 Órgão: 02.11- Fundo Municipal de Saúde – Programa: 10.301.0012.2044 – 
Manutenção da Atenção Básica à Saúde - Categoria Econômica da Despesa: 4.4.90.52 – 
Equipamentos e Material Permanente - Ficha 262 - FONTE DOS RECURSOS: 05 - 
Transferências de Convênios Federais, Proposta nº 11855.3555000/1150-02, celebrado entre o 
Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde.  
 
 Órgão: 02.11- Fundo Municipal de Saúde – Programa: 10.301.0012.2044 – 
Manutenção da Atenção Básica à Saúde - Categoria Econômica da Despesa: 4.4.90.52 – 
Equipamentos e Material Permanente - Ficha 260 - FONTE DOS RECURSOS: 01-Tesouro 
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Municipal, Proposta nº 11855.3555000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o 
Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde.  

 
CLÁUSULA OITAVA 
DA RESCISÃO 

 
8.1.  A rescisão contratual poderá ocorrer: 
 
8.1.1. Unilateralmente, por ato escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I ao XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
8.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante autorização 

fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
 
8.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 
 
8.2. Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão com base nos incisos 

XII ao XVII, do artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados. 
 
CLÁUSULA NONA 
DAS PENALIDADES 
 

9.1. Caso a CONTRATADA incorra nas responsabilidades prescritas nos artigos 81, 
caput, 86 e 87, da Lei Federal nº. 8.666/93,ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Tabapuã, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ou, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, caso praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2.002. 

 
9.2. De acordo com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, garantida a 

prévia defesa, ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de 
atraso em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 10 
(dez) dias, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 

 
 

9.3. Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste 
contrato, a contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 
a) advertência; 
 
b) multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato em caso de 

descumprimento das obrigações pactuadas; 
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Prefeitura Municipal de Tabapuã, pelo período de até 02 (dois) anos; 
 
d) declaração de inidoneidade de licitar ou contratar com a Administração Pública 

em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 

9.4. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente do órgão de controle 
externo. 

 
9.5. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
9.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 

que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de 
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial do contrato, de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
11.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do 

PREGÃO nº 42/2018, seus anexos e à proposta da CONTRATADA. 
 

11.2. Durante a vigência do presente termo, a CONTRATADA obriga-se a manter 
compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO FORO 

 
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Tabapuã, Estado de São Paulo, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvida ou questões 
oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes. 

 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 
assinadas. 

Município de Tabapuã/SP, 06 de dezembro de 2018. 
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MUNICÍPIO DE TABAPUÃ- CONTRATANTE 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal      
 
 

PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME 

BRUNO JOSÉ REIS PRADO–Sócio Administrador  
 
 

 
Testemunhas: 
 
1ª___________________________________________ 
   NOME: ADRIANA APARECIDA DONATI MAURO 
   CPF. 070.634.988-19 
 
2ª___________________________________________ 
   NOME: EDUARDO RICARDO A. DE TOLEDO. 
   CPF: 169.671.178-90 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato Nº 71/2018; Contratante: MUNICÍPIO DE TABAPUÃ/SP; Contratada: PRADO MÓVEIS 
E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME; Processo Licitatório nº. 080/2018, Pregão 
Presencial nº. 042/2018; Objeto: Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – 
destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, 
respectivamente através das Propostas nº. 45128816000/1140-01 e 11855.355000/1150-02, 
celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde por intermédio do Fundo 
Nacional de Saúde e do Tesouro Municipal – Fonte de Recurso 01, conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura; 
Valor: R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais); Data da assinatura: 06/12/2018 - 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO– Prefeita Municipal. PUBLIQUE-SE 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TABAPUÃ 

CONTRATADO: PRADO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - ME 

CONTRATO N° 71/2018 

OBJETO: Aquisição de equipamentos – materiais permanentes – destinados ao Centro de 
Reabilitação Integrado e Unidade Básica de Saúde para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, com recursos oriundos da União, respectivamente através das Propostas 
nº. 45128816000/1140-01 e 11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o 
Ministério da Saúde por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações 
constantes do Anexo I do Edital. 
 

ADVOGADO(S) / Nº OAB: (*) ___________________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  
 
1.  Estamos CIENTES de que:  
 
a)  o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b)  poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 
nº 01/2011 do TCESP;  
c)  além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil;  

d)  Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 
 
2.  Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
 
a)  O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação;  
 
b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  
 

Tabapuã/SP, 06 de dezembro de 2018. 
 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
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CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:  
PELA CONTRATANTE:  
Nome: Maria Felicidade Peres Campos Arroyo 
Cargo: Prefeita Municipal 
CPF nº 109.285.408-80 e R.G. nº 10.124.043-0 
Data de Nascimento: 07/04/1961 
Endereço residencial completo: Av. Rodolfo Baldi n.1.377 
E-mail institucional: gabinete@tabapua.sp.gov.br 
E-mail pessoal: feli.gabinete@gmail.com 
Telefone(s): Assinatura:_______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA:  
Nome: Bruno José Reis Prado 
Cargo: Sócio - Administrador 
CPF: 226.205.978-03 e do RG: 33.073.943 SSP/SP                   
Data de Nascimento: 12/07/1982 
Endereço residencial completo: Rua Caarapó nº 215 – Jardim Salles – CEP 15.804-340 – 
Catanduva -SP  
E-mail institucional: pradomoveis@pradomoveis.com.br 
E-mail pessoal: bjrdprado@gmail.com 
Telefone(s): 17 3522 8480 99744 7738 
Assinatura: _______________________________________________________  
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 
 


