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MINUTA DO CONTRATO

coNTRATo Nô _/2020/cÀMARA

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNTC|PAL DE sÃo
BERNARDO E A EMPRESA
PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDÀ DE
REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHAS" E
LANCHES PARA OS SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE sÃo
BERNARDO/MA.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA. inscritâ no Cadastro Nacionat de
Pêssoas Jurídicas sob o no 07.629.520/0001-07, sediâdâ nâ Rua Conego Nestor
n"21s-Centro, CEP: 65.550-000, Sâo Bernardo/MA, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato reprêsêntado pelo Presidentê o Sr. BERNARDO JOSÉ
TRIBUZI DE CARVALHO, brâsilêiro, portador da carteirâ dê identidade no ...... ê do
CPF no residente e dômiciliado na nêsta Cidade e a êmprêsa

_inscrita no Cadastro Nacionâlde Pêssoa Jurídica - CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o no estabelecida (inserir endereço completo), neste ato
dênominada CONTRATADA, representada por (insêrir o catgo), senhor(a)
(qualiÍicação do signatárlo do contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Física -
CPF, sob o_, portador do R.G. no _de acordo com a ropresentação legal que
lhe é outorgada por _(insêrir qual dos instrumêntos: procuração/contrâto
sociauestatuto social) RESOLVEÍú celebrar o presente Contrato deconênte da da
contrataÉo direta por Dispensa de Licatação e do Procêsso Administra vo n..
003/2020, com Íundamento da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei no L078,
dê 1990 - Código dê Dêíesa do Consumidor, msdiante as seguintes cláusulas ê
condiçôes:

CúUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do prêsentê contrato a Contratação de empresa
especializada para fomecimento, sob demanda, de refeiçóes tipo 'quentinhas" e
lanches para os servidor€s da Câmarâ Municipal de São Bemãrdo/MA, conforme as
especiíicaçõss constiantes do Projeto Básico, proposta da CONTRATADA e demais
documentos constantes do Processo nô 003/2020.
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1.'1. Discriminação do objeto:

3. CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA
3.'l. O prazo de vigência dêste Têrmo de Contrato será até 3í/1Z2O2O contados
da assinatuÉ do contrato, pronogávêl na Íorma do art. 57, s 10, da Lôi no 8.666, de

4. CúUSULA TERCEIRA- PREço
4.1. O valor do presente Têrmo de Confato é de R$ ......,.....(...............).
4.2. Estima-se quê o cronogramâ de dêsembolso será o valor global diluido
mensalmente de forma equitativa até 3111212020, conformê quantitativo solicitado
(sob demanda), nos termos da âlínea'b", inciso XIV do art.40, da Lêi Federal no
8.666i93.
4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias dirgtas e
indiretas decorrentes da execução conúatual, lnclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciáríos, Ílscais e comerciais incidentes,
taxa de administraçáo, Íiete, seguro ê outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

5. CúUSULA QUARTA- DoTAçÃo oRçAIIIENTÁRA
5-1. As dêspesas dêcorrentes dêsta contrâtâção estão programadâs em dotação
orçamentária própriâ, prêvista no orçamento do Câmâra, para o exêrcício de
2020, na classificação abajxol

01 03'i 0010 2002 0000 - 3.3.90.30

6. CúUSULA QUINTA- PAGAIÚENTO
6.1.O pagamento será feito pela Câmarâ Municipal de São BernaÍdo/MA, êm
moeda corrente nacional, mediânte Transíerência Banéria Elêtrônicâ, dirêto nâ
Conta da Contratada e ocorÍorá até no máximo dê 30 (trinta) dias após a dâta do
recobimento definitivo do materiâ|, mediante â apresontâção da compêtente Nota
Fiscalou Fatura:

6.1.1. A CONTMTADA deverá protocotar na sede dêsta Cámara a solicitaÉo
de pagamento, assinada ê carimbada pelo representante legal dâ empresa em
papel timbrado, contendo o no do processo licitatório, as inÍormações para
crédito em conta corrente como: nomê e númeÍo do Banco, nome e número da

2. II'ENT ESPECIFICÂÇÔES IIniíl- Quânt.
Vslor

unt
Velor
totel

0l Bolo FAIIA 3s0
02 Sâlgrdo CENTO 100

03 Suro com ( âchoíÍo Qu€nte U).JID ,+00

01 Refrigerrnte som Sanduíche L-INID 350

05
Qu€ntinhrs: compostâ por 02 tipos de came
(frango, bovino, suino ou pescado); sâlâda; arroz;
macarrâo; feijão e farofa-

UNID ,100
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Agôncia e número dâ conta, anêxândo a Nota Fiscâl dovidamente atesta,
emitida sem Íasura, om letrá bêm legívêl, juntâmênte com ópia do contrato,
cópia da notra de empênho como também as demais certidÕos atualizadas:
CertiÍicado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, Certidão de Débatos Trabathistas - CNDT, Certidão Negativa de
Débito junto à Previdônciâ Social - CND, Certidâo Conjunta Negativa d; Débitos
Rêlativos a Tributos Federâis e à Dívida Ativa da União, expêdida por órgãos da
Secrêtaria da Rêceita Fedêral do Brasil e da procuradoria Gerai da Fàzenda
Nacional, e cêrtidões negativâs de dóbitos êxpêdidas por órgãos das Secretarias
de Fazenda do Estado e do Municipio.

6.2. Como condição para Administraçáo eÍetuar o pagamento, a licitante vencedorc
deverá manter as mesmds condições de habilitaçáo:
6.3. O r€cebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desompênho do material fomecido, cabendo-lhe sânar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilizaçáo do rêferido material:
6.4. A hota íscal/fatura dêverá ser êmitida pêla própria Contratada,
obÍigatoriamente com o númêro de inscriÉo no CNPJ, consànte da Nota de
Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro
CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
6.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contrâtada, junto ao
Banco _, âgência no _; e conta corÍenle no

7. CúUSULASEXTA - REÀJUSTE E ALTERACÔES
7.1. O preço contratado é Íixo e ineajustável.
72 Eventuais altsraÉes contratuais rêger-se-ão pela disciplina do aí.65 da Lei
no 8.666, de '1993.

7.3..4 CONTMTADA ó obígada a acêitar, nas mesmas condiÉ6s contratuais, os
acréscimos ou supressóes que sê Ílzeíêm necessários, até o limitê dê r5olo (vinte
ê cinco por conto) do valor inicial atualizado do contrato.
7.4. As supressões resultantes de acordo cel€brado entre as paíes contratantês
poderão êxceder o limite de 25% (vinte e cinco por cenô) do valor inicial
atuallzado do contrato.

8. CúUSULA SÉTIMA - EÀITREGA E RECEBIiIEiITO DO OBJETO
L!,- p- prazg de êntrega do objeto deverá ser rêatizado, pârcelado em DUAS
ETAPAS, do acordo com as necessidades e guantitativo solicitado pola
CONTMTANTE durante o período de vigência do conirato.
7.1.í. O matêrial objoto do píesentê Ter;rc de Rêfêrência deveÉ ser ênfre9u6 na
sêdô da Câmara Municipal de São Bernardo - MA, locatizada na Av. João )« t,
S/N, Bairro Centro, São Bêmardo/MA, CEp 65.398_000, aos cuidados do
Su-peryisor do setor competente de Segunda a Sexta das B:o0hs as fã:óóns.
7.2. As condições de entrega e receblmento do objeto são 

"qrul"" fiuri"t"s roTêrmo dê Rêf€rência, documento integrântê o apenjo â este contrato.'

9. CLAÚSULA OTTAVA - F|SCALIZAÇÂO
9.1.A fiscalização. da_ execujão do objelo será eÍetuada por Reprêsentante
designado pêla CONTRATANTE.

í0. CúUSULA NONA - OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADA
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10.'1. As obrigâçõês da CONTMTANTE e da CONTRATADA sáo aquetas
prêvistas no Termo dê Rêfêrência.

ií. cúusuLA DÉcrM+ sançôEs loMtNtsrRATMAs
10.1 Comste infração administrativa nos termos da Lei no 8.666/93, a

Contratâda qu6:
10.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaçôes

assumidas êm deconência dâ contratação;
10.1 .2 ensejar o retardamento da execução do objeto:
10.1.3 fraudar na execuçáo do contrato;
1O.1.4 comportar-se dê modo inidôneo;
10.1.5 cometer fraude Íiscal;
10.1.6 não mantiver a proposta.

1O:2 A Contrâtâda que @meter qualquer das inÍraçõês discriminadas no
subitem âcimâ ÍcâÍá sujeita, sêm prejuízo da responsabilidade civil e criminal. às
seguintes sanções:

10.2.1 advêrtênciâ por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acanetem prêjuízos significativos para a Contratantei

10 3 multá moratória de 0,3olo (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcêla inadimplida, até a data do efetivo
inadimplêmento, obsêrvando o limitê d€ 30 (trinta) dias:

10.3.1 mult€ compensátória de 1OoÁ (dez por ceôto) sobre o valor total
do contrato, no caso de inôxecução total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecuÉo parcial, a multa compênsatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional
à obrigação inadimplidai
10.3.3 suspensão de licitar ê impedimento dê contratar com o órgão,
êntidadê ou unidade âdministrativa pêla qual a Administração pública
opera e âtua concretamente, pêlo prazo de até dois anos:
10.3,4 impedimento de licitar ô contratar com a Câmara Municipal de
São Bêrnardo/MA com o consequents descredênciamênto no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA pôlo prazo d6 âté cinco anos;'10.3.5 declaraÉo de injdoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Públjca, ênquanto perdurarem os motivos detorminantes dapuniÉo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própna
autoridade que aplicou a penalidade, que seÉ concedida sempre qu€ a
Contratada ressarcir â Conkâtante pelos prejuízos câusados;10.4 TamtÉm Íicam sujeías às penalidadôs do art. 87. lll ê lV da Lêi n"

8.666, de 1993. a Contratada quê:
10.4.1 tenha sofrido condênação deÍinitjva por praticâr, por meio
dolosos, Íraude Íscal no rêcolhimento de quaisquer tributos;
10..4.2 tenha prâticâdo atos ilícitos visándo â Írustrar os objetjvos da
licitâÉo;

10.1.1 demonstrê não possuir idoneidâde para contratar com a
Administração €m virtude de atos ilícitos praticado;.

10.5 A aplicação de qualquer das penalidâdes previstas realizar_se-á em
processo. administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-so o procedimento previsto nâ Lgino 8.666, dê 1993.
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10.6 A autoridado competênts, na aplicaÉo das sançôês, levará em
consideraÉo a gravidadê da conduta do infrator, o caráter êducativo da pena,
bem como o dano causado à Administraçáo, obsêrvâdo o principio da
proporcionalidâdê.
10.7 As pênalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CÂMARA.

í í. cúUSULA DÉcIMA sEGUNDA - REscIsÀo
11.1. O presente Têrmo dê Contrato poderá ser rêscindido nas hipóteses
previstas no art.78 da Lei no 8.666, dê í993, com as clnsêquâncias indicadas no
art. 80 dâ mesmâ Lêr. sem prejuizo dâs sançõês âplicáveis.
11.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporaçáo da contratada com/êm
outra possoâ jurídica, dêsde que sejam obseNados pela nova pêssoa jurídica
todos os requisitos dê habilitaÉo êxigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas ê condiçóes do contrâto; não haja prejuízo à exe@ção do objêto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à coniinuidade do
contrato.
11.3. Os casos de rescisão contrâtual serão Íormalmente motivados,
assegurando-se à CONTRÂTADA o direito à prévia e ampla deÍesa.11.4. A CONTRATADA rêconhece os direitos da iONTRATANTE em caso
de rescisão âdmjniskativa prêvista no arl. 77 da Lei no 9.666. de .1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos
sêguintes aspêctos, conforme o caso:'11.5.í. Balanço dos êventos contratuais já cumpridos ou parcialm€nte

cumpridosi
11.1? Relação dos pagamentos já êÍetuados e ainda devidos;
'Í 1.5.3. lndênÉaçõês e multas.

12. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - vEDAçÔEs'12.1. É vedado à CONTMTADA;
'12_1.1. caucionar ou utilizâr oste Têrmo de Contrato para quâlquer
opêração finânceirâ;
'12.1,2, intenomper a execuFo contratual sob
inadimplemento por panê da CONTMTANTE, sâlvo nos
em lei.
12.1.3. Subcontralar.

cúusuLA DÉctÍúA TERCEtRA - Dos casos oMtssos.'13.1. Os câsos omissos serão decididos p6la CONTMTANTE, segundo as
disposiçôes contidas na Lei no 8.666, dê Íb93, ê demais normas lerais de
licitações ê contratos admihistrativos s, subsidiariamente, segundo as diiposiçôes
contidas na Lei n.8.078, de .j990 - Código de Defesa do Coniumklor _ à normas e
princípios gerais dos conlratos.

14, CúUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAçÃo
14.1. lncumbirá à CONTMTANTE providenciar a publicacão deste
instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previstà na Lei no
8.666, de 1993.

alegação de
casos prôvistos

13.
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í5. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO

15.'1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execuÉo deste
Termo de Contrato será o da Comaíca que abrange o Município de São
Bemardo/MA.

Pa@ fiÍmeza ê validade do pacluado, o prêsêntê Têrmo de Contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pêlos contraontês.

de.......................................... de 20.....

Responsável legal da CONTMTANTE

TESTEMUNHAS:
CPF:

CPF:

mi'-


