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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
Nº
39/2022,
CELEBRADA
ENTRE
A
PREFEITURA DE MUANÁ E
A
EMPRESA
W.
TEDESCO
REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP, TENDO
COMO OBJETO O REGISTRO DE
PREÇO
PARA
EVENTUAL
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO
DE
EQUIPAMENTOS/MATERIAL
PERMANENTE
HOSPITALAR,
PROPOSTA Nº 11438.326000/1200-01,
NA FORMA ABAIXO.
O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de
Maio, nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muaná/PA, CNPJ:
05.105.200/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDER
AZEVEDO MAGALHÃES, portador do CPF nº 302.572.982-15 e RG nº
1826596 PC/PA, em Conivência a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CNPJ: 11.438.326/0001-11, neste ato representada pela Secretário (a)
Municipal de SAÚDE, a Sr.(a) CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE,
portador (a) do CPF nº. 581.040.202-00 e RG nº. 2972128 SSP/PA, doravante
denominado CONTRATANTE e a EMPRESA W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO
EIRELI – EPP, com endereço na Rua Vinte e Oito de Setembro, nº 635, altos
sala 01 e 03, Cidade Belém/PA, Inscrita no CNPJ nº 20.121.311/0001-16,
Inscrição Estadual nº 15.447.076-7, neste ato representado por Wilker Tedesco
Velozo, Brasileiro, Empresário, Solteiro, portador do Rg nº 4243894 PC/PA, e
do CPF nº 823.172.832-53, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é o Registro de Preço para Eventual
Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de
Equipamentos/Material
Permanente
Hospitalar,
Proposta
nº
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11438.326000/1200-01, que será fornecido nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR, PROPOSTA Nº
11438.326000/1200-01
ITEM
DESCRIÇÃO
UND. QUANT. MARCA
PREÇO UNIT
PREÇO TOTAL
Impressora Laser (Comum):
Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante;
impressora laser com padrão de cor
monocromático; resolução mínima de
1200 x 1200 DPI; velocidade de 35
páginas por minuto PPM; suportar
tamanho de papel a5, a4 carta e ofício;
19
UNID
4
HP
R$ 1.980,00
R$ 7.920,00
capacidade de entrada de 200 páginas;
ciclo mensal de 50.000 páginas; interface
USB; permitir compartilhamento por meio
e rede 10/100/100 ethernet e WIFI
802.11 b/g/n; suportar frente
e verso automático; o produto deverá ser
novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento garantia de 12 meses
Computador (Desktop-Básico):
Especificação mínima: que esteja em
linha de produção pelo fabricante.
Computador desktop com processador
no mínimo que possua no mínimo 4
Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0
GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou
SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB,
em 2 módulos idênticos de 4 GB
cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou
superior, operando em modalidade dual
BRAZIL
22
UNID
12
R$ 4.924,00
R$ 59.088,00
CHANNEL. A placa principal deve ter
PC
arquitetura ATX, MICROATX,
BTX ou MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos e divulgados no sítio
www.formfactors.org, organismo que
define os padrões existentes.
Possuir pelo menos 1 slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir
sistema de detecção de intrusão de
chassis, com acionador instalado no
gabinete. O adaptador de vídeo
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34
42

50

integrado deverá ser no mínimo de 1 GB
de memória. Possuir suporte ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
superior.
Suportar monitor estendido. Possuir no
mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo
menos 1 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI. Unidade
combinada de gravação de disco ótico
CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2,
107 teclas com fio e mouse USB, 800
DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor
de LED 19 polegadas (widescreen 16:9).
Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI
padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema
operacional Windows 10 pro (64
bits). Fonte compatível e que suporte
toda a configuração exigida no item.
Gabinete e periféricos deverão funcionar
na vertical ou horizontal. Todos
os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado, mouse e monitor) devem possuir
gradações neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o
mesmo padrão de cor. Todos os
componentes do produto deverão ser
novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Garantia de 12
meses.
Ar Condicionado: SPLIT/9.000 A 12.000
UNID
BTUs/QUENTE E FRIO
Televisor: DE 32" ATÉ 41"
UNID
Tela de Projeção: Deve estar em linha de
produção pelo fabricante. Tela projeção
com tripé retrátil manual. Área visual de
no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir
estojo
em alumínio com pintura eletrostática
resistente a riscos e corrosões. Deve
possuir poste central com resistência e
UNID
sustentação suficiente para
atender a especificação da tela. Deve
possuir superfície de projeção do tipo
matte white (branco opaco) ou similar,
que permita ganho de brilho. Deve
possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem. O
equipamento deverá ser novo, sem uso,

8

AGRATTO

R$ 1.719,00

R$ 13.752,00

3

PHILCO

R$ 1.792,00

R$ 5.376,00

1

SUMAY

R$ 806,00

R$ 806,00
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reforma ou recondicionamento. Garantia
mínima de 12 meses.
Projetor Multimídia (Datashow): Deve
estar em linha de produção pelo
fabricante, deve possuir tecnologia LCD
ou DLP ; Resolução mínima nativa de
1920 x 1080;Contraste mínimo
de 500:1 Deve possuir , no mínimo, os
seguintes tipos de conexão: 01 (uma)
VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB.
Luminosidade mínima de 3000
lumens; Alto-falante integrado no
UNID
projetor; Alimentação automática 100120V, 220-240V; Controle remoto; cabo
de alimentação; Cabo VGA; Manual
do usuário; Suportar a exibição de
arquivos a partir de um pen-drive direto
no projetor (sem o uso de pc); O
equipamento deverá ser novo, sem uso,
reforma ou recondicionamento; Garantia
mínima de 12 meses.
VALOR TOTAL

1

BENQ

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 91.942,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,
com início na data de 07/01/2022 e encerramento em 31/12/2022.
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2.2. A prorrogação de contrato esta vinculada aos termos do artigo 57 da Lei
8.666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor total da contratação é de R$ 91.942,00 (Noventa e Um Mil e
Novecentos e Quarenta e Dois Reais).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente
executado.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o
exercício de 2022 na classificação abaixo:
Exercício financeiro: 2022
Projeto/Atividade:
2.049 – Atenção Básica
Classifi. Econo.: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Subelemento: 4.4.90.52.99 – Outros materiais permanentes
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele
referentes encontram-se definidos no Edital.
6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE
6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o
interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao
ano.
6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela
CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela
CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
7.2. Fica designado o servidor (a) Jozilene Reis Carneiro, Portaria nº 268/2021,
como fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao
Pregão Eletrônico SRP nº 019/2021, celebrado com a empresa W.
TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP, CNPJ nº 20.121.311/0001-16,
para Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa
Especializada em Fornecimento de Equipamentos/Material Permanente
Hospitalar, Proposta nº 11438.326000/1200-01.
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.
8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e
qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.
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9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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 nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
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.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES
11.1. É vedado à CONTRATADA:
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob
alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo
nos casos previstos em lei.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES
12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– PUBLICAÇÃO
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13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do
estado do Pará e jornal de grande Circulação no Estado, no prazo previsto
na Lei nº 8.666, de 1993.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
14.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação ou pela Autoridade Superior.
14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca de Muaná/PA.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em 3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai
assinado pelos contraentes.
Muaná/PA, 07 de janeiro de 2022.
Assinado de forma digital por
EDER AZEVEDO
AZEVEDO
MAGALHAES:30257298 EDER
MAGALHAES:30257298215
Dados: 2022.01.07 17:42:17 -03'00'
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Prefeitura Municipal de Muaná
EDER AZEVEDO MAGALHÃES
Contratante
Assinado de forma digital por

CLAUDIA MARIA
MORAES DE
ANDRADE:58104020200

CLAUDIA MARIA MORAES DE
ANDRADE:58104020200
Dados: 2022.01.07 17:42:33
-03'00'

Secretaria Municipal de Saúde
CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE
Contratante

W TEDESCO
REFRIGERACAO
EIRELI:20121311000116

Assinado de forma digital por W
TEDESCO REFRIGERACAO
EIRELI:20121311000116
Dados: 2022.01.07 16:32:40 -03'00'

W. TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ nº 20.121.311/0001-16
Contratada
Testemunhas:
1.

2.
Assinatura

CPF:

Assinatura
CPF:

