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ÊSTÁI).O I'O MAMNI!ÃO
CÁTlAM MUNICI?ÁL DE S,iO BERNÁRDO

CNPJ: 07-629 5204)001 07

Ruo Conego Nesío, ,21s-C.hto. CEP: ó5 55t)-000
São BethdrdotMÁ

a,

CONTRÀTO N" OO2/20l9/CAMARÁ
PROCISSO ADMINISTR-A.TTVO N". OO3/20I9

Tf,RMO DE CoNTRÀTO QUE ENTRE SI

CILEBRÂM A CÀMARA MUNICIPAL D[ SÃO

tsERNARDO T] A I:MPRESA R COSTA ALMEIDÀ -
M[. NA FORMA ABAIXO.

À CÂMARA MUNICIPAL Df sÃo BIRNARDo/MA. inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas sob o n' 07.629.520/0001_07. sediâdâ na Rua Conego Nestor n9l5-Centro, CEP:

65.550-000. São tlemardo/MA, doravante dcsignadâ CONTRÀTANTE. neste ato repÍesentâdo

pelo Presidente o Sr. BERNARDo JOSÉ TRlBUzt Dtr CARVALEo, brasilciío, câsâdo,

inscrito no CPF n" CPF' n'961.210.523-49. poíador do RG n'418326959 SSPn\4Á, residente e

domiciliado nâ nesta Cidâde e a empresa R COSTA ALMEIDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n'
13.926.598/0001-96. estâbelecida na Travessa Vereador Jose Silva Meirelles, n'10, CentrÔ, CEP no

65.550-000, representado por seu proprieÍário Sr. RENATo COSTA ALMEIDA' brasileiro,

naturâl de São BernardoÀiA, potraàor da cédulâ de identidade RG n" l'7415393''7, poÍtador do

CPF n'755.E76.453-04. doravante denominada simplesmente CONTRATADA, RXSoLVEM
cetebrar o pÍesente Contrato decoÍent€ da Dispensa dc licitação c do Processo Administrâtivo n"
003/2019. com ÍundÂmcnto da Lei n" 8 ó66. de 2l dcjurho de I993 e na Lei n'8 078, de 1990 -

Código dc Defesa do Consumidor, mediante âs seguintes clâüsulas e condições:

r. CLÁUSULA PRIMIIRA _ OBJETO

l.l.O objeto do presente l'ermo de Contralo é a aquisiçào d€ Suprimentos e Mat€rial

Perrnanente rle lnaormática, de interesse da Câmara Municipal de São Bemardo (MA)'

collforme especiflcaçôes e quanlilâtivos estabelecidos no projeto blísico e na proposta

vencedora. os quâis integram este instrumento. independente de lranscrição.

1.2. A discriminação do objeto é a seguinte:

ITEM UNII) o1 ll,.
PREÇO
UNIT. PRECO TOTÂL

I

CPU Intet Core i5 de segundâ
gerâção Con€xão VGA, PS2, R145,

3x áudio -
L]NI) L RS L6ll,50

RS

1.613,50

aPU lnrel Core i5 de segunda

Seração Conexão VGA, PS2, FJ45.
lx áüdio -

UNI) l RS 1.155.70
RS

1.t55,?0

.l
Estâbilizador EVS Line 500V4 Full
Range Black - TS Shâm

t Nt) R$ 7i7.37
RS

2.2t2,t1
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L'TÁDO DO M,4RANEÀO
C.M/RÁ MWIC'PAL DE SÃO BERN/RDO

CNPJ: 07 ó29. 520/0001 07
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2. cL{usuLA sEcuNDA - ucÊNcrÂ

2,1. O prazo de vigência deste Termo de ContÍato é até 3ll12l2019 conudos da assinatura do
conúato, pronogável na forma do an. 57, §1", da l,ei n' 8.666, de 1993.

3. cLÁusuLA TERCEIRA - PREÇo

3,1. O valor do prescnte Tcrmo de Contrato é de R§ 12.476,t5 (doze mil, qultrocertos e

ictclt(r e s€l! icrls e olterta € cinco centâvos).
3.2. O cronograrna de desembolso s€ná Íeâlizado em única parcel4 a paÍir do rccêbimeíto
definitivo do objeto solicitado na etap4 nos temros da alineâ "b", inciso Xw do aÍ. ,10, da t ei
Federal n'8.666/93.
3.3. No valoÍ acimâ esúio incluidas lodas as despesas ordiÍr,iÍias direlas e indiretas decorrentài
dâ execução contratuâI, inclusive triburos e/ou impostos. encargos sociais, U'abalhisrÀ§,
previdenciários. fiscais e com€rciais incidenies, taxa de administràção, fiete, se$ro € outsos
necessáíos ao cu prime[to inregrÀl do objeto da coúlÍa6çào.

4. cLiusul,A eUARTA- DorAÇÃo oRçAMENaÁRrÀ

,í.r. As desp€r.às decorrcntes desla co»u'atação estâo Fogramadas cm dota|Àr oÍçamentii.,ia
própria, prevista no orçamento da CâmÀra, para o exercicio de 2019, na clâ-ssificâção âbÀixo:

0t 03t 0020 2107 0000
3.3.90.39.00 MÀNUTENÇÃO Dos sERí4Ços ÀDMrNlsrRATrvos

5. clÁust LÂ eurNTÁ - PAGAMENTo

5.1. O pagamento será feito pela CâÍnâra MuDicipal de São Bemardo, €m mo€da €orrerre
nacional, mcdianto TransÍerência Bancária Eletrônica, dirEto na Conta da Contratada e ocorrcrá
até no máximo de 30 (únta) dids após a data do recebimento de{initivo do material, mcdianrc a
apresentâçào da coftp€tcnte Noú Fi§cal ou Fatura;

t

ilN

I Multiru.(io.al Dcskjc( t-)D RS 8 7 r .OO
RS

E71.00

5

Tela LCD TFT - Sistemâ W,LED -
DimcÍLsôes 19.5 pôle8ada.s / 49,5 cm
- Des.mpenho 4!2.00 (H) x 239.7ó
(v) - Rc$luçào 1.600 x 900 a ó0 Hz
- M.môria Ram de óGB - rÍD d€
5OOGB

trfiD RS 409.50
RS

409.50

Tonncr Íls iolprcssor,r Kyolera MPF
FS ll24 Modclo TK - ll02 ou
tiÍnilar de mcs,na compatibilidâdc

!NI) 24 RS 258.96
RS

ó 215,04

VALOR TOTAL R$ 12.476,85
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LAw
ESIADO DO TIÁRANHÂO

CÁMARÁ MUNICIPÁL DESÃO AERN1RDO
CNPJ: A7 ó)9. 520/0A01 07

Rua Çonega Nestot 12I a-c.»no, CEP: 65.5 50 000-
São Beüat lo/lú1

5.1.1.^ CONTRATADA deverá Fotocolar na sede desta Cámaü a solicitagào de
pagamento, assinada e carimtrada pelo representante legdl da empresa em papel timkado,
contendo o f do proce$o licitâtório. âs irforiações pârâ cÉôto em cortâ coírmte como:
nome e número do Bânco1 nolne e núftero da Agênciâ e núrnero da coírâ, ânexaídô a Nôta
Fiscâl devidâmenle atôsta, emitida sem üsura, em letrâ bem legível, juntamente com cópia
do conÍ?to, cópiâ alâ noia de enrpeúo con]o também as denuis certidões atualizadas:
Certiíicado de Reeulâridâde de Situação do Fundo de G ântia do Ten{)o de SeÍviço -
FGTS, CeÍtidão de Débiios Trabalhista-s - CNDT. Certidão Negativa de Débiro junto à
Preúdàcia Sociâl - CND. Ccrtidão Conjunta Nsgativa ds Débitos Rclativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa dâ Uniâo, expedidâ por ó.eãos da Secretsria da Receita FedeÍal do
Brasil e da PÍocuÍadoÍia Geral da Fazcída Nacional, c cerlidõcs negativâs de débitos
expedidâs por órgàos dâs Secretarias de Fazenda do Estado e do Câmâra.

5-2. Cono coadição para Al»ihí,rlaçào 4r"/ua, o paganeàto, a li.ita»te wsc.d»s deprá
nantet aç ,n?snar t u,úli1&s de hahilir,tlào,
5.3. O recebimento não exclui a rcsponsabilidade da Contratâda peto perfeito desempenho do
material fornecido, cabendollie sanar quaisquer iffegularidades detectadas quaDdo da utiliz,ação
do referido raateriai:
S.4. À nôtà fiscal/fâl-urâ deverá ser emitida pela própria Conüatàdâ, obrigatoriamente com o
nrlmcl1c de irscrição no CNPJ, constárrlc da Noia dc Enrpcnho e do Cortnnto, trâo sú ádili.indo
notas fiscais/fatuÍas emitidâs com outro CNPJ. rnesmo de filiais ou dâ mâtriz.

6. CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTE E ALTERAÇÔES

6.1. O preço contrarâdo é fixo e ifieajusuivel.
6,2. Eventuâis altemções conlÍatuais Íeger-se-ão peÍa disciplina do art. 65 d,t Lei n" 8.666. de
1993.
6.3. A CONTRATADA é obrjgada a aceitar, nas mesmas condiçõcs conhatuais, os acréscimos
ou supressões que sc fizeÍem ncccssários, aré o limilo de 25'lô (vinte e ciúco poÍ ccnto) do
valor inicial atualizâdo do contmto.
6.4. As supressôes resultantes de acordo cel€brado entre as pa(ss contÍatantes poderào

exceder o limite de 25% (ünte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato-

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGÀ E RECEBIMI]NTO DO OBJf,TO

7,1,.^ cntrcga será de ató no máximo 20 (\.inte) dias úteis, de acordo com o quantitativo

solicitado, contados da data d€ resebiÍnento da Nota de Êmpcúo.
7.2. As condiçõcs dc entrcga c rcccbimento do obj€to sào aquelas previstas ro Projeto Bíslco,
documênto intêgrânte ê apenso a êste contrâto-

S. CLÀÚSULA OITAVA - FISCALIZÁÇÀO

8,1. A fiscalização ila execução do ob.jcto scrá ôfehlâdâ poÍ Representârte designâdo peja

CONTRÂTÀNTE.

9. CLÁU§ULA NoNA - OBRIGAÇÕES DA CoNTRÂTANTE E DÀ CONTRATADA

9.l.As obrigaçõcs dâ CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquclas previstâs no
Projeto Brísico.

*t

L
$
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r,.ST,,IDO DO ]I'ÁRÁNHÀO
ClNI/R/ MUN'CIPAL DD SÀO BERN/RDO

|NPJ: 07 ó29. 520/N0t-07
Rrd Con.gb Nestot n'21 s-Cent.o, CEP. 65.5J0-01)ú.

São Beúoilo/À/.,
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rO. CL(USULA DÉCIMÁ- sÀNÇÔEs ADMIMSTRÂTIVAS

l.l. Comete infra4ão adúinistrativa ros temros da Lei n' 8.666, de 1993 c dâ l,€i n'
10.520. dc 2002, a Contratada que:

I.,.1. inexecutar total ou paÍcialmetrte qualquer das obrigaçôes âssumidas em
d€corrência da contrâtaçâol
1.1.2. ensejar o Íetardsmcnto ilâ execuçào do objeto;
I . I .3. frâudar nâ execução do contrato;
LI-4. comportaÍ-se de modo inidônco;
I.1.5. com€ter ftaudê fis.âl:
I - I .6. nào mantiver a pÍoposta.

1.2. A CodÍatada que cometcr qualquer dãs infrdçõ€s discrininadas no subitem acima
ficaÍá sujeita, sêm prcjuizo dâ rcspon.sabilidade ciül ê cr,rDiDel, às sêguiDtes saÍrgões:

1.2.1. adveÍên€ia por faltas lev€s, assim entcndidas aqucla.s que nào acarretEín
prejuizos si8ÀificaÚvos para a Contrâtante;

1.3. ínulta moratória de 0,3% (7rÍo virgula três poÍ ccnto) poÍ dia de atraso injustificado
sobre o valoÍ da parccla inadimplida. âté â data do efetivo inadiÍnplemento, obscrvando o
limite de 30 (tÍinta) dias;

1.3.1. oültí co WcnsatóÍia de le/s Géz por scnÍo) sobrc o 1..lor lotal do
contrato, no ca§o d€ inexecução totâl do objetoi
1.3.2. cm cario alc incxecuçào parcial, â multâ compsrsatória. no mcslno
pcrcentual do subitem acnna, scni aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplidâ:
1.3.3. súspensâo de licitâÍ e impedimento de contratar com o óÍgão. cntidade ou
unidade administrstiva pels qusl s Admi stração Pública opera e atua concrctarDeote,
pclo prazo de até dois anos;
1.3.4. impedimento dc licitar c co ratar com o Câmara de São BemârdoÀ/ÍA
com o conscquente de§credenciamento no sistema de cada§úo Prôp.io da cMsB 4A
pelo prâzo do ató cinco anos:
1.3.5. dcclaÍação de inidoneidade para licitsr ou contrat{ com s Adminisfação
hiblics, enquârto p€Ídurarem os rnodvos determinantes d.s plmiçào ou até que sejâ
promoüdâ a reabilitaçâo peranle a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será coÍrcedida semprô quc â ConEatada ressiÚcir a Contratatrte pclos preJuizos
causados;

1 .4 . Tarhbém ficam sqjeitas is penalidades do aí. 8?, ttl e IV da Lei n' E.ó6ó, de I 993,
a Contratada qu€i

L4.1. ienha sofÍido condcnação deÍinitiva por prÂticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no rocolhimento dc quaisquer tributos;
1 .4 .2. tenha praticado atos il icitos visando a frustru os obj edvos da I icitaçào;

1.4.3. demonstre nào possuir idoncidad€ para contratâr com a Admiístraçào cm ürtude
de alos ilicitos praticados-

1.5. 
^ 

apljcaçâo d€ qüâlquer das pemlidades previstas ÍealizaÍ-será eÍn pÍ{)cesso
administrativo que asseguraná o contraditôÍio e a ampla defesa à Contratad4 observandose o
procedimento previsto na Lei n'8.6ó6, de 1993.
1.6. 

^ 
autoridade comp€tente. na aplicaçào das sdrçõcs, levaÉ em consid€râçào a

graüdadc da conduta do iúÊator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
AdministlBçâo, obs€rvado o principio da proporcionalidadc.
1.7. As penalidsdes scrÀo obrigstorismert€ regist sdas tlo Sisterra de Cadssúo Póprio
da CMSBA,íÀ.
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E\T'DO DO ]íÁMNTIÀO
C/]'1,1RÀ MUN'CIPAI. I'E SiO AEBNANDO
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I I . cI]iUsULA DÉCIMÀ sf,cT,NDA . REsCIsÁo

11.1. O presentc Termo de Contrato podefii ser rescindido úas hiIótes€s FreüstÀs no aí.
?8 da L.i n'8.666, d€ 1993, com âs consequêucias indicadas no art. 80 ds mesma Lei. sem
prejuizo das sanções aplicáveis.
ll-2. E adríissivel a firsão, cisão ou incorporâqão ilâ coütrarâda coÍr/€m outÍa pcssoa
juridica, desde que sejam obsêrvados pela nova pessoâ juridica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitaçào oriSinal; sejam manrida.s a.s dernais cláusulas e condições do
conrâb; não haja prejuizo à execução do objeto pactüado e haja â anuência expressa da
ÀdÍdnistração à continuidade do coÍúato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalEcnte motivados, a-sseguÍado-s€ à
CONTR-ATADA o direito à préria e arrpla derc.s3.
11.4. A CONTRATADA rcconhece os dircitos da CONTRATANTE em caso de
rescisâo ÀdÍíiÍristrativa pÍevistâ no art. 77 da Lei tf 8.666, de I 993.
11.5. O termo de rescisào ssní precedido d€ Relalorio iodicaüvo dos seguitrt€s aspeúos,
confoÍme o cÀso:

I I.5. l. Bâlanço dos eventos conrraruais já cumpridos ou parcialmenre cumpridos;
11.5.2. Rclaçâo dos paganrcnrosjá efcruados c ainda d€vidos;
I1.5.3. úldenizações e mul(as.

12. oÁUSULA DÉCINIA SEGUNDA _ }EDAÇÓf,s

12.1. É vcdado à CONIR^T^DA.
12.1.1. càucionar ou utilizar este TeÍmo de Contrato para quaÍquer opcraçâo
financeiÍq
12.1.2. interromper a cxcc.uçào contr-dtual sob alcgagão de inadimpl€mcnto por
paÍte da CONTRATANTE, salvo nos casos pr€vistos em lei.
l2.l.3. Subcontntar,

CLÁUSÚ'I,A DÉCIMA TERCEIRA _ IX)s CAsos oMlssos.

l3-1. Os casos omissos s!'Íão decididos pcla CONTRATANTE, scgundo as disposlçôcs
coÍlidas na Lei n" E.6ó6, de 1993. na L€i n" 10.520, dc 2002 c domais normas gcÍais de
licitações c cootratos adminisEarivos c, subsrdiaflamente, scgurdo Às disposições contidas na
Lei n'E.078. de 1990 - Código dc Dcfcsa do Consunidor - c normas e princípios gerais dos

CLÁUSULA DÉCIMA QUÀRTA - PUBLI( AçÃo

14.1. Incumbirá à CONTRÁTANTE providencisr a publicaçâo deslc instrumenro, por
extrato, no Diárjo Oficial do Eslado, no plâzo prcvisro na Lei D" 8_666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUIN.I.A _ }.oRo

15.1. O Foro parâ solucionar os litigios que d€.€orrerem dâ execução deste Tormo do
Cont âao seni o dâ Comarca de São Bemardo/MA.

l:1.

14.

I
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ESTÀDO DO MÀNÁNIIÃO

CAMÀM MLINICIP4L DE SÃO BEAN/RDO
CNPJ: 07 ó29. 520/0001-07

Ruo Coaesa Nestor n"21 S -CênÍo, CEP: ó5 .5 t0-000.
São Benar.lo/M.l

Para firme?â e vâlidade do pactuado, o preseÍlte Termo de Contrato foi tarrado im Olduasi vla-s
dc igual teor, que, depois de lido e achado em ordem. vai assinado pelos coDtraenres.

'I'ESTEMI-rt{tl{S:

/,0 No-",

Sào Bemardo/trÍA- l? de abril de 2019

t"'ttli 
uqí a,,.u t;a CPF O 'd ?bfvb7- Y1

TRIBUZI DE T AR\'ÁLHO

Pcla CONTRATT\DA
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