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CONTRATO N" M5/20Ig/CMSB
PROCESSO N" 011/2019

TERMO DE CONTRÁTO QTJE ENTRE SI
cILEBRÀM a cÂlrlru MUNtcIp-A,L Df,
SÃO BERNARDO f, A EMPRESA R COSTA
ÀLMEIDA - ME, NA FORI,IÁ ABAXO.

n c,Âfrf lm uumclpAl, DE SÃo BERNARDOMA, inscrita no CadastÍo Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o n' 07 .629.52010001 -07, sediada na Rua Conego Nestoi n.2 15-
Centro, CEP: 65.550-000, São Bemardo/MA, doravame designada CONTRATANTE,
neste ato repres€ntado p€lo Presidente o SÍ Bf,RNARDO JOSÉ TRIBUZI DE
CÂRVALEO, brasileiro, §âsado, inscrito no CpF n" CpF n 9ó1.230.523-49, ponador
do RG n'418326959 SSP/MA, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresâ R
COSTA ALMf,IDA - ME, inscrita no CNPJ sob o no 13.926.598/000 t-96, estabetecida
na Tmvessa Vereador Jose Silva Meirelles, n"10, Centro, CEP n" 65.550-000.
represenlsdo por seu proprietíLrio Sr. RENATO COSTA ALMEIDA, bÍasileiro, natuül
de São Bemardo/MÀ poíador da cedula de ideúidâde RG n" 17415393-7, porrador do
CPF n' 755.876.453-04, doravante denominada simplesmente COI{TRATADA,
RESOLVEM calebrar o prçsçÍrtç Contrato decorrente da Dispensa de licitaçâo e do
Proce!§oAdmi st!'ativo n.'0112019, com firndamento da Lei n.8.666, de 2l dejuúo
de 1993 e na lÉi n'8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

1. CL(USUI,A PRtrUEIRA _ OBJETO

1.1 . O objeto do presente Termo de Contrato é contratação de Empresa especializada
na prestaçâo de serviços de impressão gráfica, de interesse da Câmara Municipal de
São Bemardo (MA)., confoÍme especificaçôes e quantitativos estab€lecidos no proleto
básico e na proposta vencedora, os quais integÉm este instrumento, independente de
transcrição.

A discriminação do objeto é a seguinte:
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0l ENIV'ELOPES GR 26X36 COLORIDO BCO
CAIXA C/IOO ENVELOPES I,NID 80 2,20

RÍ
l7ó,00
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t)2
PAPEL IIMBRADO PRETO E BRANCO BL
COM I OO TOLHAS TINID 80

R$

176,00

0.)
FOL}IN. DE MEMORÂNDO I 5X23 BL COM
1OO FOLHAS BI, lit) r2,00

R'
960,00

0:l BLOCO DE ANOTAÇÔES BL COM IOO
FOLHAS T,NII) 80 2.to

R$
168,00

05 CARTÀO DE VTSITA CX COM IOOO UNID TA ID t8 120,00

R$

2.160,00

06
BLOCO DE AUTORIZAÇÂO DE
COMBUSTIVEL BLC C/IOO FOLÍ]ÀS BI 80 6.80

RS

544,00

07
ADESIVO LOC,OMARCA DA CAMÀRA
FORMÀTO óOX3O PCT C/1OO UNID uNlt) 80 12.00

R'
960,00

OE
CAPAS PARA PROCESSO COLÔRIDO TAM
G PACOTE COM 50 CAPAS L]\iID 80 j.50

RS

280,00

09
ENVELOPES TIMBRADOS TAM G CATXA
COM IOO ENVELOPES TJNlD 80 2,20

R$
176,00

t0 ENVELOPES IIMBRADOS TAM M COM
1 M EN!'ELOPES LT\IID 80 2,20

RS

176,00

lt ENVELOPES TTMBRADOS TAM P COM 1O(]

EN!'ELOPES L]}.IID 80 2,ZO

R$

t76.00

t2
DOSSIE DO FUNCIONARIO ] IX45 BL IOO
FOLHAS UNID 80 4,50

R§
360,00

l3 CRACÍ DE IDENTIFICAÇÀO PACOTE
COM 50 UNTD L\ID r 8.00

R$
|.440,00

l4 CAPAS PARÁ PROCESSO PRETO E
BRÁNCO PACOTE COM JO CAPAS

LNII) 50 6,50

R$
325,(n

t5 CARIMBO AUTOMATICO TAMP
CONTENDO I LiNID LNID 40 40.00

RS

I ffO,00

l6
OUADRO 65 X 45. ACRiLICO / ACM /
ADESTVO TRANSPARENTE
I}II'ERNIZADO

uÀ'It) 180.0ó

RS

760,00

l7 LETRETROS 50 X 10 (ACM ESPELI{ADO) UNID 50 100,00

R$
5 000.00

Fr,,i\rt --6t-l
l*-**E
ltu)tint-__.!y_.1



'it.t,l
=.â#

ESTÁDO IN MAMNHÃO
C"IMARA NÍTJNICIPÁ|, DE SÁO BERNARDO

( NPJ:074)9 5n tYfil47
Rua Coiego Nestor n2lStentn. ( I:P 65.5504t1)

Sao B.natu1o,M4

E:;

'llü.

V

2. CLÁTISTIL{ SEGTIND-{ _ VIGÊNCIA

2.1. O pÍazo de vigência deste Temo dç Contrato é até 3l/1212019 conúados da
assinatura do contrato, pronogável na forma do art. 57, §1", daLein 8.ó66, de 1993.

3. CúUSULA TERCEIRÁ _ PRXÇO

3.1.O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 15.437,00 (quiúe mil,
qustrocentos e trint ê sête reâis).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado conforme a demanda solicitada, a
partir do recebimento definitivo do objeto solicitâdo na etapa, nos termos da alínea
"b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n" 8.666193.
3.3. No valor acima estâo inclüdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
deçorrentes dâ execüçâo contratual, inclusive tributos e/ou irnpostos, encargos
soaiais, tÍabalhistas, prwidenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administÍação, frete, seguro ç outros necessários ao cumprimento integ[al do objeto
da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA _ DoTÀÇÃo oRÇÁMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentiíria pÍópria, prevista no orçamento da Câmara, para o exe ícicio de 2019, ia
clâssificaÉo abaixo:

0t 0310020 2107 0000 3.i.90.30_00

5. CLIUSUI"A QT]INTA. PAGAMENTO

5.1. O pegamento sení feito pela Câmara Municipal de São BemaÍdo, em moeda
coÍente naciooal, mçdiante Transferência Barcária Eletrônica, diÍeto na Cona da
Co[aatada e ocorrerá até no miíximo de 30 (trinta) diâs apos a data do recebimento
definitivo do material, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou FatuÍal

5- t . I . A CONTRATADA deverâ prolocolar na sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel
timbndo, contendo o no do processo licitatório, as informações para crédito em
conta corrente como: nome e nrÍnero do Banco, nome e nírnero da Agência e
íúmero da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasua,
em letra bem legivel,juntâmente com cópia do çontrato, cópia da nota de empenho
como também as demais ceíidões atualizadas: Cenificado de Regularidâde de
Situâção do Fundo de Garântia do Tempo de Serviço - FGTS. Certidão de Débitos
Trabalhistás - CNDT, Cenidão Negativa de Débito junto à Previdência Social -
CND, Certidâo Conjuntâ Negativa de Débitos Relativos a Tributos FedeÍais e à
Divida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receirâ FedeÍal do
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Brasil e da Procuadoria Geral da fazenda Nacional, e certidões negativas de
débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Câmara.

5.2. Como condição paru Administração elitwt o pagamenÍo, a licttante vencedord
deveni manler as mesmaÍ condiçõesi de habilitaçãoa
5.3. O recebime[to não exclui a responsabilidade da Co[tratâda p€lo p€rfeito
desempenho do mâterial fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detcÇtadas quando da utilização do rçfe.ido material;
5.4. A nota fiscayfatura deverií ser emitida pela própria Contratad4 obrigatoriamente
com o número dô inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se aônitindo notas fiscais/faturas emitidas com outlo CNPJ, mesmo de filiais ou
da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTER{ÇÔF,S

6.1. O prcço contratado e fixo e ineajusüivel
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão p€la disciplina do art. 65 da ki no

8.66ó, de I993.
6.3. A CONTRÂTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contmtuats, os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários, ale o limite de 25% (ünte e
cinco poÍ cenlo) do valor inicial atualizado do contlato.
6.4. As supressões resultantes de acoÍdo celebrado entre as Írartes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contÍato.

7. CLÁUSULA SÉTIMÁ. f,NTREGA E RECEBIMENTo Ix) oBJETo

7.1. A entrega será de até no máximo l0 (dez) dias úteis, em urna ÚNICA ETAPA,
confoIme a d€manda solicitada, contados da datia de recebimento da Notâ de Empeúo
ou da &dem de Fomecimento.

7.2. ls coídições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto
Básico, documento integrâÍte e âpenso â este conlrato.

S. CLAÚSULA OITAVA _ FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado
pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA _ oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE E DA
CONTRATADÀ

9. I . As okigaçôes da CONTRATANTE e da CONTRÂTADA são aquelas previstas
no PÍojeto Básico.

IO. CL{U§ULA DÉCIMA_ sANÇÔEs ADMINISTRÂTIVAS
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1.1. Comete inf.ação administrativa nos termos da IÉi n'8.66ó, de 1993 e da
Lei n' 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1.1. inexeoutar total ou perçialmente qualquer das obrigações
assumidas em deconência da contratação;
1.1 .2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
l. 1.3. fraudar na execução do contrato;
L I.4. çomportar-se de modo inidôneo,
!.1.5. cometer fraude fiscal,
l.l-6. não manüver a prcposta.

l-2- A CoÍtratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subilem acima ficará sujeita, sem prejuizo dâ responsabilidade civil e criminal, às
s€gui es sançôes:

1.2-1. adveÍtência çnr faltas leves, assim enúendidas aquelas que não
acaÍrEtsm pr€juízos significativos para a Contratante;

1.3. multa moratória de 0,3yo (?Eto vírgula três por cento) por dia de atraso
injustifiçado sobre o valor da parcela inadimplida, aré a dâra do eferivo
inadimplemento, obsffvando o limite de 30 (ainta) dias;

1.3.1. multa compensatória de l0% (dez por cento) sobÍe o valor total do
contÍEto, no caso de inexecução total do objeto;
1.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compersatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional ri obrigação
inadimplida;
1.3.3. suspensâo de licitar e impedimento de contrataÍ com o órgão,
entidade ou uddade administrativa pela quâl a Administraçâo Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos,
1.3.4. impedimento de licitar e contmtar com o CâmaÍa de Sâo
BcmardoÀ,lA com o cons€quente descredenciamenlo no Sist€ma d€ Cadâstro
Próprio da CMSB,MA pelo prazo de até cinco aúos;
1.3.5. declaração de inidoneidade para licitaÍ ou conuatar com a
Admidstração Pública, enqulnto peÍdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja p.omovida a rcabilitaçâo perantç a própria aúoÍidade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
Íessa.cir a Contraúante pelos prejüzos causados;

t.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, UI e Ma tei n" 8.666,
de 1993, a Contahda que:

L4.1. tenha sofiido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
Êaude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
1.4.2. tenln pralicádo atos ilicitos visando a liustrar os objeüvos da
licirâção;

1.4.3. demonstle não possuir idoneidade para contft aÍ com a Administração em
vrnlú de alos iliciros pralicados\

FI
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1.5. A aplicação de qualquer das pemlidades previstas realizru-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada,
observando-se o procedimento pÍevisto na Lei n'8.666, de 1993.
1.6. A autoridade Çompetents, na aplicação das sançôes, levará em
consideração a gÍavidade da conduta do inffator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
1.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro
Prófio da CMSB/1vIA.

II. CúUSTILA DÉCIMÂ SEGUNDA _ Rf,scl§Âo

l1-1. O presente Temo de Contrato podení ser rescindido nas hipóteses
preüstas no art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no aÍ.
80 da mesma t ei, sem prejuizo das sanções aplicáveis.
11.2. E admissivel a fusão, cisão ou incorporação da contrâtada crÍr/em ouiÍa
pessoa juÍidica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitatâo exigidos na licitação original; sejam manlidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuizo à execução do objeto pectuado
e haja a anuência expressa da Administração à conünuidad€ do cont'ato.
I1.3. Os câsos de rescisão contratual serâo formalmente motivados, asseguado-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRÂTADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso
de rescisâo aôninistrÀüva preüía no aÍ. 77 da Lei n' 8.66ó, de 1993.
I I.5. O termo de rescisâo seni prec€dido d€ Relatório indicativo dos soguintes
aspeclos, conforme o caso:

ll.5.l- Balango dos eventos conÍatuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentosjá efetuados e ainda devidos;
I1.5.3. Indenizações e mulús.

CL/iUSULA DÉCtr},Á sEGUNDA _ I,EDAÇÔES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
l2.l.l. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operaçâo Íinanceira;
12-1.2. intenomper a execuçâo conAatual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRÂTANTE, salvo nos casos previstos em lei.
'12.1-3- Subcoltrstar.

cLÁusuLA DÉCIMA TERCETRA - Dos cÁsos oMrssos-

13.1. Os casos omissos serâo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei n'8.666, de 1993, na Lei n' 10.520, de 2002 € demais
normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo

12.
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14. cLiUsÚ'T-A DÚCIMA QUARTA _ PUBLICAÇÃo

14.1. hcumbiú à CONTRATANTE providenciar a publicação deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n
8.666, de 1993.

15. CIÁUSUTÀ DÉCIMA QUINTA - FORO

15.1. O Foro para solucionar os Iitigios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca responsável por São BemardoÀ4A.

Para firmeza e validade do poctuado, o presente Termo de Contrato foi lawado em 1rês
(três) üas de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

as disposições contidas na Lei n" 8.078, de lOgO - Código de Oefesa do Conurmidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

São BemardoMA, 24 de maio de 2019.

Responsável legal da CONIRATANTE

TESTEMUNH,4.Si

Nome:Uti @ Nome:

TRIBTJZIT)E CARVALI1O

A'I'O COSI'A ALME
Pela CONTRA IADA

't'' qqi.6qqjJllã CPF: V2f, ,/2 Yh- Yz


