
                                                                                           
 

CONTRATO Nº 138/2022 
 

“Termo de contrato para a aquisição de aparelho de ar 
condicionado 12.000 BTUs; aparelho de ar 
condicionado 18.000 BTUs e aparelho de ar 
condicionado 22 a 24.000 da FESG/UNICERRADO e 
a EMPRESA: BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS 

EIRELI” na forma abaixo. 
 
1 – A FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA - FESG, Fundação publica municipal, 
devidamente inscrita no CNPJ nº 01.494.665/0001-61, sediada a Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa 
Paula, Goiatuba-Go neste ato legalmente representada pelo seu Presidente Sr. Vinícius Vieira 
Ribeiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG nº 4742182 DGPC-GO e do CPF nº 
698.617.571-04 residente e domiciliado à Rua Amapá, n° 305, Setor Vila Betânia na Cidade de 
Goiatuba - GO, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE. 
 
2 - A BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI, empresa privada, devidamente inscrita no 
CPF/CNPJ sob o nº 03.618.435/0001-92, estabelecida no endereço Rua da Pátria, nº 239, Setor Santa 
Genoveva, Goiânia – GO neste ato representada por Josias Luiz do Brasil Guimarães, portador do 
CPF nº 597.892.041-91, doravante denominada CONTRATADA. 
 
Paragrafo Unico - O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, oriundo da 
Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2022 e Pregão Presencial nº 137/2021, realizado pela 
Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a aquisição de aparelho de ar condicionado 12.000 BTUs; aparelho 
de ar condicionado 18.000 BTUs e aparelho de ar condicionado 22 a 24.000, especificado (s) no Termo 
de Referência, anexo I do Edital de Licitação nº 137/2021, que é parte integrante deste contrato, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PREÇO 
 
O valor atribuído individualmente dos itens do objeto da presente contratação será o seguinte: 
 
Item Quant. Und Descrição  Valor Unt Valor Total 

06 19 Unidade  

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER DE 22.000 a 
24.000 BTU’s:- 
-TIPO:SPLIT HI WALL INVERTER  
-CAPACIDADE MÍNIMA : POTÊNCIA 22.000 a 24.000 BTU’S.  
-CICLO: FRIO 
-TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. 
-CONTROLE REMOTO: SIM 
-TIPO DE FILTROS INTERNOS:FILTROS DE AR REMOVÍVEIS E 
LAVÁVEIS  
-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA:SELO PROCEL A DE 
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA  
Marca: CONSUL/CBF22EB  
GARANTIA:NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. 

R$ 3.571,00 R$ 67.849,00 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 
Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial nº 137/2021, seus Anexos e a proposta de 



                                                                                           
 

Preço vencedora do certame.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA  
 
O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses sendo de 21 de dezembro de 2022 a 21 de 
dezembro de 2023.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do Gestor (Contratante), mediante 
nomeação de servidor especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O servidor designado anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 
I. Fiscalizar e atestar a realização do fornecimento dos equipamentos, de modo que sejam 

cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato e do Termo de Referência; 
II. Comunicar eventuais falhas no fornecimento, cabendo à CONTRATADA adotar as providências 

necessárias; 
III. Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com a prestação do fornecimento. 
IV. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial 
aplicações de sanções e alterações do mesmo. 
V.  PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona deste 
Contrato; 

II. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e          
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
III. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento de 

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 
condições estabelecidas, no Termo de Referência e seus Anexos do Edital Pregão Presencial e no 
presente Contrato; 
IV. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administrativas. 
V. Proceder consulta “ON LINE”, ou por forma equivalente, a fim de verificar a situação cadastral da 

CONTRATADA no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, devendo o 
resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução 
processual necessária. 
VI. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

VII. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos equipamentos recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivos; Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 
de servidor e gestor de contratos nomeado especialmente designado para este fim. 

VIII. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



                                                                                           
 

 
A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 
 
Constituem obrigações das empresas: 
a) Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão Presencial 
137/2021 e à sua proposta e na ARP; 
b) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a esse 
processo licitatório e respectivo contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 
continência.  
c) A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o objeto 
desta Licitação, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a FESG. 
d)  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
e) Manter sob sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver 
acesso em decorrência da execução do serviço. 
f) Cumprir os prazos estabelecidos para as atividades definidas no contrato. 
g) Não subcontratar o fornecimento dos itens contratados. 
h) Cumprir todas as leis federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do 
contrato, sendo a CONTRATADA, a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que 
houver dado causa. 
i) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
j) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 
Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
m) Disponibilizar os itens licitados em até 30 (trinta) dias do recebimento da NE por parte da 
empresa, comprovado por AR. 
n) A contratada deverá substituir, às suas expensas, imediatamente, após notificação formal, os 
equipamentos oferecidos em desacordo com as especificações deste edital e seus anexos e com a 
respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade. 
o) A contratada deverá, quando da emissão da nota fiscal, emiti-las separadamente, com a indicação 
do órgão atendido e todos os equipamentos que foram entregues. 
p) A contratada deverá fornecer equipamentos que estejam rigorosamente nos padrões mínimos 
requisitados, conforme termo de referência. 
q) A contratada ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
licitação em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes dos móveis fornecidos. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
Os equipamentos deverão ser entregues na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, nas 
quantidades, qualidades e padrões cotados, em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. O 
início do prazo será contado a partir da assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os equipamentos a serem entregues são de responsabilidade da contratada e 



                                                                                           
 

deverão ser feitos conforme quantitativos nos endereços descritos no termo de referência. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A entrega dos equipamentos será comprovada por Nota Fiscal ou documento 
equivalente e, ainda, com o Termo de Recebimento, devidamente assinado com identificação, número 
de CPF ou Identidade, do destinatário/recebedor. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso algum equipamento esteja em desacordo com as especificações técnicas, 
a empresa Contratada deverá refazer de acordo com o Termo de Referencia, após notificação do 
Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A contratada não poderá utilizar os endereços disponibilizados para quaisquer 
outros propósitos que não seja para a entrega do produto constante neste Termo de Referência. Esses 
endereços não poderão ser comercializados, cedidos, trocados ou algo do gênero com nenhuma outra 
empresa, entidade, organização, pessoa, associação ou congêneres, sendo que a inobservância desse 
item acarretará as penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento referente ao fornecimento do produto será efetuado em até 30 (trinta) dias, após 
protocolização e aceitação pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba da Nota Fiscal 
Eletrônicas/Fatura pondente, devidamente atestada pela comissão competente.  
 
Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões de regularidade fiscal e 
trabalhistas, sendo que as mesmas sempre deverão apresentar data de validade posterior à data de 
emissão das respectivas Notas Fiscais Eletrônicas. Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (is), 
motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da 
sua reapresentação.  
 
Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros simples de mora de 
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo 
pagamento, desde que solicitado pela contratada.   
 
A FESG reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não 
estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS 
 
O contratado deverá oferecer garantia dos equipamentos de acordo com o termo de referência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor de R$ 135.856,74 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e 
cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos).  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: 
transporte, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não 
especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes da 
aquisição corresponde ao valor total de R$ 67.849,00 (sessenta e sete mil oitocentos e quarenta e 
nove reais) e tem previsão e adequação com a vigente Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e 



                                                                                           
 

compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentária 2023 e Plano Plurianual, conforme declaração do 
Departamento de Contabilidade. 
 

03.0301.12.364.0430.2217.449052 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 
fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 
os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 
pela Lei nº 9.648/98.  
 
12.1) DA ALTERAÇÃO – Qualquer modificação de forma, qualidade e quantidade (supressão ou 
acréscimo), poderá ser determinada pela Administração Pública ou por acordo das partes nos casos 
previstos no artigo 65, I e II, da Lei nº 8666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro 
do referido dispositivo legal. 
12.2) DA PRORROGAÇÃO – A vigência do contrato poderá ser prorrogada por acordo entre as partes, 
devendo, contudo, ser justificada e previamente autorizada pelo ordenador das despesas, conforme 
previsto no artigo 57 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
12.3) Toda alteração ou prorrogação deverá ser procedida por termo aditivo atendido ao disposto nos 
arts. 57 e 65 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além da prática dos atos 
previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no inciso IV do 
art. 5º da Lei Estadual nº 18.672/2014 e Lei Estadual nº 17.928/2012, a prática dos atos previstos no 
art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.  
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa;  
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração;  
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
V - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos.  
Será aplicada a sanção de advertência para condutas de inexecução parcial de deveres de diminuta 
monta, apontadas pela fiscalização.  
Será aplicada a sanção de multa de mora por atraso injustificado na execução do contrato, graduada 
de acordo com a gravidade da infração, nos termos do art. 80, da Lei Estadual nº 17.928/2012, 
obedecidos os seguintes limites máximos:  
I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento 
total da obrigação, inclusive no de recusa da licitante vencedora em firmar o contrato, dentro de 10 
(dez) dias úteis contados da data de sua convocação;  
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado;  
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
dia subsequente ao trigésimo.  
As multas previstas nos incisos II e III, calculadas pela Contratante, ficam limitadas em até o 



                                                                                           
 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 
ocorrência. 
 A critério da Administração da Contratante, as multas previstas no poderão ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau de infração cometida pela contratada, sem 
prejuízo de eventual rescisão contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE. Os casos de rescisão 
contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com 
as consequências previstas abaixo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 
 
I - Determinado por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei nº 8.666/93. 
II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/93; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente 
comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos 
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências 
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando sê-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE 
 
A minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 
FESG, conforme determina a legislação em vigor. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE até o 5º(quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo 
único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
 



                                                                                           
 

O Foro para dirimir questões relativas a presente contratação será o Foro da Seção Judiciária da 
comarca de Goiatuba - GO, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem. 
 

Goiatuba-GO, 21 de dezembro de 2022. 
 
 

 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA 

CONTRATANTE 
 
 
 

BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI  
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 ._______________________________ 2. _______________________________ 
Nome:   Nome:  
CPF:   CPF :  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


