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TERMO DE CONTRATO Nº06/2017 
 

Contrato Administrativo que fazem a Câmara Municipal 
de João Monlevade e a empresa Meta X Indústria e 
Comércio Ltda EPP. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 
18.310.631/0001-72, isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 
146, bairro JK, João Monlevade, CEP: nº 35.930.672, neste ato representado por seu 
Presidente, Vereador Djalma Augusto Gomes Bastos, inscrito no CPF nº456.676.246-72,  
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa Meta X Industria e Comércio Ltda - 
EPP, situada na rua Argentina nº 1139, Bairro Ouro Negro, Cidade de Formiga, inscrita no 
CNPJ sob o nº18.493.830/0001-63, neste ato representada por    Leandro Fernandes Alves, 
inscrito no CPF sob o nº 075.038.856-02, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatório nº 01/2017, na 
modalidade Pregão Presencial nº 01/2017, sob a regência das Leis Federais nºs: 10.520/02 e 
8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de mobiliário de escritório, de acordo 
com os quantitativos e especificações abaixo discriminadas:  
 

LOTE 1 - MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO 

ITEM QTD                           DESCRIÇÕES 

01 25 Cadeiras fixas, sem braço, com estrutura tubular cromada, concha polipropileno 

anti UVA, cor preta, formato formiguinha, dimensões aproximadas:  

Largura encosto: 45 cm 

Largura dos pés: 53 cm 

Altura dos Pés: 47,05 cm 

Profundidade: 50 cm 

Altura Total: 83 cm. 

02 01 Longarinas com 03 lugares, cor preta, sem braço, cromada, concha 

polipropileno. 

03 17 Cadeiras giratórias com cinco rodízios, sem braço, cor preta, encosto baixo, 

concha em polipropileno anti UVA, com estrutura , cromada, formato 

formiguinha, dimensões aproximadas:  

Largura Encosto: 45 cm 

Largura dos Pés: 56 cm 

Altura dos Pés: 46 – 53 cm 

Profundidade: 56 cm 

Altura total: 82 cm 

04 05 Gaveteiros Volantes com chave e rodízio, cor tabaco, com 02 gavetas e 01 

gavetão para pasta suspensa, com corrediça metálica. 
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05 03 Jogos de mesa em L, em mdf, na cor tabaco, pés em aço com acabamento 

aluminizado, sendo cada jogo composto por 3 partes. Medidas aproximadas: 

0,90 x 0,75; 1,25 x 0,75; conexão 0,75 x 0,75, com calha passa fios. 

06 02 Jogos de mesa em L, em mdf, na cor cinza platina, pés em aço com 

acabamento aluminizado, sendo cada jogo composto por 3 partes. Medidas 

aproximadas: 0,90 x 0,75; 1,25 x 0,75; conexão 0,75 x 0,75, com calha passa 

fios. 

07 05 Mesa em mdf, na cor tabaco, pés em aço com acabamento aluminizado, com 

calha passa fios. . Medida aproximada: 1,25 x 0,75. 

08 06 Armários alto com 02 portas de abrir, em mdf, na, cor tabaco, pés em aço com 

acabamento aluminizado, medindo aproximadamente: 1,65m de altura, 0,90m 

de largura e 055 m de profundidade. 

09 01 Armário alto com 02 portas de abrir , em mdf, na cor cinza Platina, pés em aço 

com acabamento aluminizado, medindo aproximadamente  1,65m de altura, 

0,90m de largura e 055 m de profundidade. 

10 03 Mesas redondas, cromadas, com tampo de vidro temperado, medidas 

aproximadas de: 10 mm, com diâmetro total entre 0,55 e 0,57m e com altura 

entre 0,95 e 1,00m 

11 13 Poltronas giratória diretora; Assento: compensado multilaminado 14 mm, 

espuma injetada anatomicamente com 60 mm de espessura média e densidade 

50 a 60 kg/m3, cor preta em material revestimento em couro ecológico; Encosto: 

compensado multilaminado 14mm, espuma injetada anatomicamente com 50 

mm de espessura média e densidade 50 a 60kg/m3, cor preta em material do 

revestimento em couro ecológico; Bse: base giratória desmontável com aranha 

de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o 

giro, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial 

de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de 

regulagem da altura da cadeira com molas gás e sistema de amortecimento de 

impacto ao sentar. Acionamento por alavanca,; mecanismo flange de apoio da 

cadeira com sistema de relax com trava; compenentes metálicos com 

tratamento de superfície em fosfato de zinco; pintura a pó do tipo híbrida com 

comada de 60 mícrons e cura em etufa á 200ºC, na cor EP-Preta; braços em 

alumínio com acabamento em poliuretano injetado ou braços de poliuretano 

injetado, na cor EP Preta. 

12 21 Arquivo com 04 gavetas para pastas suspensas, cor cinza platina, com vão 

superior de aproximadamente: 21cm aberto. Medidas aproximadas de:  Altura 

1,60, Profundidade de 50cm, Largura 46cm, com chaves. 

13 01 Mesa retangular de 60 x70 tampa de vidro de 10mm temperado com  pés inox, 

tipo cavalete, com esquinas arredondadas. 

14 06 Gaveteiro Volante com 04 gavetas, com chave, cor tabaco, com corrediça 
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metálica. 

15 02 Banqueta c/ regulagem de altura, ABS, modelo taça, pés cromado, cor preta. 

16 07 Cadeira secretária, Back Sistem, com assento/encosto em madeira compensada 

anatômica de 12 mm, espuma injetada densidade 45; contraencosto com 

espuma 10 mm revestido em couro ecológico, na cor preta; braços digit PP, com 

regulagem de altura; base giratória multiregulável com ajuste de altura de 

assento/encosto, altura e inclinação de encosto, em aço preto com capa em 

polipropileno: altura min/max 78-95; altura do assento ao chão min/max 42 – 52 

cm, largura do assento 44 cm, profundidade do assento 42 cm, altura do 

encosto 28,5 cm, largura do encisto 41 cm. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
2.1.- A contratante pagará à contratada o valor de R$61.534,00 (sessenta e um mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais). 

2.2. O pagamento será efetuado pela Assessoria de Contabilidade e Finanças da Câmara 
Municipal, em moeda corrente nacional, por processo legal, em até 10 (dez) dias após a 
apresentação dos documentos fiscais devidos, bem como do recebimento e conferência dos 
produtos, realizada pelo Setor de Almoxarifado/Patrimônio, certificando se todas as 
especificações constantes do Anexo I do edital, foram devidamente atendidas. 

2.3. O pagamento devido pela Contratante será efetuado por meio de depósito em conta 
bancária a ser informada pela Contratada ou, através de boleto, que deve ser apresentado 
juntamente a Nota Fiscal/Fatura.  

2.4. A nota fiscal/fatura, sem qualquer emenda ou rasura, deverá ser emitida pela empresa 
vencedora do certame, em nome da Câmara Municipal de João Monlevade e deverá, 
obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

2.5. O preço deve ser estipulado, unitário e globalmente, em algarismos, em moeda oficial do 
País, com duas casas decimais após a vírgula, já incluídos os tributos, fretes, seguros e 
demais encargos. 

2.6. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

2.7. A Câmara Municipal de João Monlevade descontará da fatura o valor de impostos ou 
tributos que, por força de lei, devam ser retidos pela fonte pagadora. 

2.8. Em caso de irregularidades na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
3.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento à licitante vencedora no prazo e forma estipulados neste contrato, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura; 
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b) Fiscalizar e acompanhar a entrega e instalação dos móveis, à qual competirá devolver 
qualquer objeto entregue em desacordo com o descrito no anexo I, e exigir a substituição do 
mesmo, ou o encaminhamento de aplicação das penalidades previstas neste instrumento; 
 
c) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 
termos deste edital e do contrato. 

3.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Efetuar a entrega dos móveis, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas 
condições, no prédio da Câmara Municipal de João Monlevade, situado na Avenida Dona 
Nenela, nº 146, Bairro JK, nesta cidade, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar 
da data da emissão da AF – Autorização de Fornecimento; 

b) Substituir, no prazo determinado por esta Casa Legislativa, objetos entregues em 
desacordo com as descrições contidas no Anexo I – Especificação do Objeto, ou aqueles em 
que se verificarem defeitos ou imperfeições, às suas expensas, sob pena de aplicação das 
penalidades e sanções previstas neste instrumento convocatório.  
 
c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do cumprimento do objeto desta licitação, não 
podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a 
Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do referido cumprimento. 
 
d) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, 
inclusive impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras 
decorrentes do cumprimento do objeto. 
 
e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, quando houver, os acréscimos ou supressões, 
até 25% do valor do contrato, conforme disposto do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
f) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias 
nºs: 01006001.0103101011.066 44905200 F. 30 Equipamentos e Material Permanente e 
01006001.0103101012.184 Ficha 41 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,  
que irão vigorar no exercício de 2017. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
5.1. O prazo de vigência deste contrato será até 31/12/2017, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido justificado da parte que necessitar da 
dilação do prazo, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
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6.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA; 
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
 
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
 
d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações; 
 
e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
7.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Câmara poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 
 
7.1.1. advertência; 
 
7.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da 
entrega dos materiais, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

7.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 
atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

7.1.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços prestados; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
 
7.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
7.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua 
reabilitação. 
 
7.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria à Câmara 
Municipal de João Monlevade, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
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aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Câmara, 
quando for o caso. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. Os móveis deverão ser entregues na Sede da Câmara Municipal de João Monlevade-

MG, situada à Av. Dona Nenela, nº 146, Bairro JK, João Monlevade – MG. 

8.2. O prazo para a entrega dos referidos objetos deverá ser em até 30 (trinta) dias 
corridos, após a emissão da AF – Autorização de Fornecimento, que será emitida pelo Setor 
de Compras, Licitações e Contratos da Câmara Municipal. 
 

8.3. Os móveis serão recebidos:  

I – provisoriamente, de acordo com o disposto no art. 73, inc. II, alínea a da Lei Federal 

nº. 8.666/93, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com a especificação;  

II – definitivamente, em até 05 (cinco) dias corridos da entrega do bem, mediante termo 

circunstanciado, após efetuar vistoria e comprovar que o material entregue possui todas 

as características consignadas no Termo de Referência do edital, no que tange ao seu 

atendimento integral e a sua qualidade.  

8.4. A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deverá ser emitida pela empresa participante 
do certame, em nome da Câmara Municipal de João Monlevade e deverá, obrigatoriamente, 
ser entregue junto com o seu objeto. 
 
8.5. O setor competente para receber, conferir e autorizar os objetos desta licitação será o 
Setor de Almoxarifado/Patrimônio, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas posteriores alterações. 
 
8.6. Somente serão aceitos e recebidos os objetos que atendam às especificações 
constantes do Anexo I – Especificação dos Objetos, e que estejam em perfeitas condições de 
uso. 
 
8.7. O material entregue em desacordo com as descrições contidas no Anexo I deverá ser 
substituído, no prazo determinado por esta Casa Legislativa, sem qualquer ônus adicional. 
  
8.8. Na ocorrência de atraso na entrega, a Câmara poderá aplicar as penalidades previstas 
neste edital. 
 

CLÁUSULA NOVE –  DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
 
9.1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 01/2017, 
Pregão Presencial nº 01/2017 e seus anexos, bem como para a proposta ofertada, para cuja 
execução exigir-se-á rigorosa obediência aos mesmos. 

CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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10.1. O contrato deverá ser cumprido fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
10.2. Para atender a seus interesses, a Câmara reserva-se o direito de alterar quantitativos, 
sem que isto implique alteração dos preços ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no 
art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
 
10.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 
penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Câmara, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
 
10.5. O Edital e seus anexos são partes integrantes deste. 
 

CLÁUSULA ONZE – DA PUBLICAÇÃO 
 
11.1. O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial do 
Município, que é o Jornal emitido pela Associação Mineira de Municípios- AMM. 
 

CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de João Monlevade para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 
execução do presente Contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

João Monlevade, 16 de janeiro de 2017. 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Djalma Augusto Gomes Bastos 

CONTRATANTE 
 
 

META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 
Leandro Fernandes Alves 

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 ______________________          
 
 ______________________  


