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ESTÁDO DO MAMNHÀO
C.,IM.4R-4 IIUNICTPAL DE S,íO BERIiÁRDO

CNPJ:07- 9- 520/t)t t-07
R úo í:nnego N6tor n"2 t 5 Cenn! ('EP: ó5 550-040.

São Bemdtulô/MÀ

coNTRr\TO N. 0r4/2020/CMSB
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO N". OO8/2020

TER}IO DE CONTRATO QUE ENTRE 
-SICTLEBRÀM A CAN[ARA MUNTCIPAI, DE SAO

BERNARDO E A trMPRf,SA E.D. PINHEIRO
PERETRA ( O\rÉR( tO f TITPORTAÇÃO - NlE,
PÀRA PRESTAÇÃO DT SERVIÇOS DE
DIGITÁLIZAçÃO, \A FOR},IA ABAIXO.

PREçO UNIT. ] PÍ
l

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDoMA, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas sob o n" 07 .629.5201$01-07, scdiada na Rua Concgo Nestor n2ls-Ccntro, CEP:
65.550-000, Sào BemârdoMA, doüvantc designada CONTRÂTANTE, ncste ato rcprcscntado
pelo Presidenle o Sr. BERNARDO JOSÉ TRÍBUZI DE CARVALHo, brrsileiro, crsaato,
inscrito no CPF n'CPF n'961.230.523-49, poíador do RG n.418326959 SSP/MA, residentc e
domrciliado na ncsra Cidade c a cmprcsa E.D. PTNHEIRO PEREIRÂ COMÉRCIO E
IMPORTAÇÀO ME inscrira no Cadasfo Nacionâl de pessoa Juridica - CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o n"00.4ó6.010/0001-17 estabelecida Av. Cjuâjâjaras, n" 30, Loja 4, Tiirical, CEp
65.055-285, ncsac aro dcnominada CONTRATADA, Ícprcscntada por suâ repres€ntantc legal,
s€nhora Elanrlde Diógeres Pi[heiro Pereira, inscrita no Cadastro de pcssoa Fiiica CpF. sob o
428.060.3E3-91 portador do R.G. n" 07.55560973 - SSPMÁ de âcordo com a representação legal
que lhe é outorgada pelo coDtrato sociai RESOLVEM celebrar o pÍesenle CoDúato decorrenre da
licitação na modatidade Dlspensa de Liciração e do processo Aalmiristrativo tr,,,00gn020, com
turdamento da Âí. 24. II. da Lei n. 8.666/93. Medida provisória n. 961, de 6 de maio de 2020.
Decreto Legislativo n" 6, de 20 de maÍço de 2020 e na Lei n. 8.078, de 1990 - Código de Dclàsa do
Consumidor, mêdiante as seguinles clálrsulas e condições:

I. CLÁUSULA PRIMEIRA _ o&IETo

O objeto do presente Temo de Contrato é a Contrâtiçiio d€ Empresa Esp€ciâlizaal. pxrâ
rquisição de Mâterial Perm.neute de Âr Condicionado para atenilei à Câmera Municipal de
SÃo B_crnerdo (MA), confonne especificações e quantitâtivos estabelecidos no Ediial do pregão
identificado no preànbulo c na pÍopostâ vcncedora, os quajs intsgram estc instrumento,
iodependente de transcdçào.

1,1. Discriminação do objcrol

4.020.00

Pá8inâ1de6^ 
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coÍrsumo 
^, 

220V, monofásico,
com seÍpentinâ de cobrê, Eás
R4l0E timer, função swing ou
oscilâr oü com direçâo de fluro

2.010.00

com filtÍo ou tirD

n t,It
de d condicionado

pxr_f- ar[
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2. CLÁUSULA SEGI]NDA _ VIGÊNCIÂ

O prâzo de vigência dÊste T€rmo de Contrato aÍé 3l /12/2020 a pa.Íií d€ sua assinatrr4 podcndo ser
prorrogado, por igual periodo, nos termos do inciso Il do ârt. 78, da Lei n." 9.579112. O prazo de
execução será de até 30 (trinlâ) dias â paíir da soliciiâçào.

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO

3-1. O valor do presente Teíno de Conuato é ds R$ 29.940,00 (vinte e nove mil, rovesenoos e

quarenta reais).

3-2 O cronograma de desembolso será realizado em uÍna única etapa, sendo, â paíir dâ assinarum

do contrato, nos termos da alinea "b", iociso XIV do an. 40, da Lei Federal n" 1t.666/93.

3.3. No valor acima estão insluidas todas as dcspesas oÍdinárias diretas e indiretas decorrentes da

execuÉo contratual, inclusivc tribulos e/ou ilnposlos, encaÍgo§ sociais, trabalhisl2§,
previdenciálios, fiscais c comerciais incidcntcs, taxa dc administrâção, frclc, s€8uro c outros

necessírios ao cumprimento integral do objcb da conúatâÇào.

4. CLÁUSULA QUARTA _ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.l.As despesas decorrcntcs desta contratação eslâo Programadas em dolação orçamentáda

própria. prcvista no orçamento da Cànara, para o exercicio de 2020, na clÀs.§ificaÉo abaixo:

01 031 0020 t 030 0000 - 4.4.90.52.00 - ESUIPÁMENTOS E MÁTERIÁL PERMÁNENTE

anlibactcriara, baixo nivcl de
ruído, ciclo quentc c frio,
cont ole remeto scm fio,
garantia minima de I âno parâ
evapoÍado.a c condcosâdora.

Apârclho dc e condiciomdo
Splil hi-wâI. 12.000 Btu's, cor
brâncs, classitrcação sncrgia
consumo A, 220V. monotásico.
com 6e[,€rtinã dc cobre, Bás
R4l0a timor, função swing ou
oscjlâr ou com dircção de fluxo
dc ar, oon filtro ou fungào
artibâoteriana, baixo oívcl de
rüido, ciclo queore € tiiq
controlc remeto s€m fio,
gardntia miniM de I uno p&a
evâpoÍadoía € cond€nsadora

Unid.
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2 ldl.00 25 920.00

TOTAL 29.9,t0.00
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5. CLÁUST'LÀ QUINTÂ _ PÁGÀMENTO

5.1 - O pagamento será fcito pela Câmarâ Munic,pal de São Bemardo, em moeda corrente
nâcional, mediante Transferência Eleúônica Baicriria, dir€to em conta coÍr€nre da Contratada e
ocorrerá de forma altecipad4 na data de âssinabra do contrato, mediante a apresentação da
compelenle Nota Fiscâl ou Fatura.

5.1.I - Jusrifica-se a forma de pagâmento estipulado no sub-item ó.l, visto que é um peÍiodo
quc essas ernpÍesas possuem enorme demanda, e necessitám umâ garanria quc u
CONTR {TANTÊ honrará o conu-ato. visto que são inúmeEs a.i ocorrências de desistências
por paÍ€ dos CONTRATÁN'IES causaDilo .§sim prejuizos aos CONTRATADOS.

5.1.2. A CONTRATADÂ deverá pÍoto€olar na scde desta Câmara a soliciração dc
pagamento, assinada e carimbadâ pelo rcpÍesentante lcgal da empresã cm papel timbrado,
côntmdo o n' do processo licitâtório, as informaçõcs pam crédilo eú contiâ coítnte como:
nome c núrnero do Banco, norue c númcro da Agência e númcro da conta, anexaddo a Nota
Fiscal dcvidarnentc atest4 emitida scm ra,sura, cm lefa bem lsgívcl, juntamente com cópia
do contmto, cópia da nola de cmpcúo como lÂÍnbém a-s dcmais certidões atuati7âdrs:
CeÍtificado de Regulâridade de Situaçâo do Fundo de Cârantia do Tempo de Serviço -
FGTS. Certidão de Débitos Trâbâthistas _ CNDT, Cerridão Negaliva d; Débito junto à
Previdênciâ Social - CND, Ce(idão Conjunra Negariva d€ Débios Rclativos a t.nburos
Fedcrais e à Divida Ativa da União, expcdida por órgàos da SecretaÍia da Reccita Federal do
BrÀsil c da Procuradoria Gcral da Fazenda Nacionat, e cenidões negâtivas de débicos
expedidas porórgâos das Secrctarias de FazeDda do Estado e do Municípià.

5.1. Como condição para Âdministraçào efetuar o pagamento, a licitânte vencedora deverá
manleí as mesmas coüdiçôes de habilitação;

t2. 
_ ,O 

receblmento nào exclui a responsabilidade da Contratâda polo pcrfeito desempenho do
matenal lomecido. cabendoJhe sanar quaisquer irrcgulaÍidades dereciadas quando da rtilização do
ÍefeÍido material;

5.3. Á nota fiscal/fâtura devsrá ser qnitirla pela própria Contràtada. obrigatoriamente com o
número de inscriçào ho CNPJ, consranle da Noia de Empenho e do Contratã, nào se admirindo
not s fiscais/iaturas emitidas cotn outro CNPJ, nresmo dc ÍiÍiais ou da m a!iz.

5.4. O pagam€nto dar-se-á dirctanente nâ conta coÍrent€ da Contrâtadr, jlurto ao Banco do
BrÀsil, agência n" 3650-l e conta corrcntc no 43.219-9.

6. CLÁUST]LA SEXTÀ - REAJUS'IE E ÂLTERAÇÔES

6.1. O prcço contratâdo é 6xo c irreajusrável.
6.2. Fvenruais altcraçôcs conrratuais rc8er-sc-ào
I993.
6J, A CONTRATADA ó obrigâda a âccitar. nas
ou sxprcssões que se fizcrem nccessários, até o
valor inicial atualizado do contrato.

pcla disciplina do aÍ. 65 da Lci n. 8.ó66. de

mcsmas condiçõcs contrafuais, os acréscimos
limite de 25olá (vjnte e cinco por cento) do

Página3de6 ,' , .
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6.4, As suprcssôes resultânles de acordo celebrado entse irs paíes contratanles poderâo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciâl atualizádo do confâto.

7. CLÁUSULA SÉTIMA . f,XECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução se dani dulante o período de vigência do conararo.
7.2. As condições de exccução e recebimento do objeto sâo aquclas previstas no Elgigg
Básico. documentos iotegrânt€s € apensos, este cotrtrâto.

8. CLAÚST]LA oITAvA _ FISCALIZAçÃo

E.l. A liscalização da €xecução do obJeto
CONTRATANTE,

cÍctuada por Rcprescntantc designado pela

9. CLÁUSULA NONA _ OBRIGAçÕES DÀ CONTR,A.TANTE E DA CONTRA'IADA

9.l.As obrigaçõcs da CONTRATANTE e da CONTMTADA são aquelas previsras no
Tcrmo de Refeíencia.

IO. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÓES ÀDMIMSTRÀTryAS

| 0.1 Comete infraÉo administrativa nos termos da Lei :r" 8.6ó6, de | 993 e da Lci n. 10.520.
de 2002, ã Contmrâda que:
l0-l.l inexecutar total ou parciâlmenÍe qualquer das obrigações assumidas em

decorrencra Ja contràtaçáo.
10.1.2 ensejâÍ o retaÍdammto da execução do objeto;
l0.l .3 frauilar na execuçâo do conrrato;
10.1.4 comportâÍ-se de modo inrdôneo:
10.1.5 comeler Êaude fisoal;
l0.l,6 não mantiver a propostâ.

A ContÍatâda que cometer qualquer das infiações discriminadas úo subitem acimat 0.2
ficará sujeiÍ.4 sem prcjuizo da responsabilidâde civil e cÍiminal, às seguintes saíções:t0.?.] adve(ência por ialras leves, assim entendidas aquclas quc não acaÍetem

prejuízos signiÍicativos para a Contrâtante;
10.3 multa moratória de 0,3yd (zero virgula rrês por cento) puÍ dra de atrdso iniustiticado
sobre o valor da parcela inadinplida, até a dara do efctivo inàrjrmplemento, ohi'crvanao o
limite de 30 (trinta) dias;

10.3.l multa compensatória de l\r/o (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de incxecuÇão total do objcto;
10.3.2 cm caso dc inexccuçào parcial, a multa competlsaróri4 no mesmo
percentual do subitem acima, senl aplicada de forma proporcional à obrigaçào
inadi mplida;
10.1.3 suspensào de licitaj" c impcdimenio dc contratar coÍn o órgão, entidade ou
unidadc administrativa pela quâl a Adminisrraçâo hiblica opera e antà'concret«ncnte,
pelo praTo de ôté dois anos;

eaein"ea?s@E
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BemardoÀ{A corn o cons€quenrc descredenciaÍnenlo
da CÂMAI{A pelo prazo de até cinco snos;

r01

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÁ- \,TDAçÕES

10.3.5 declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com
Públic4 enquanto perdurarem os motivos determinant€s da pu[ição
promovida a reabilitaçào perante a própria autoridade que aplicou a
será concedida semprc que a Contratada ressarcir a Contrdranre
caüsados;

10.3.4 impedim€nto de licitár e contrâtar com a Câmaru Municipal de São
no Sjsiema de Cadastro Próprio

a Administração
ou até que seja
penalidade. que
pelos prejuizos

TaÍnbém ficam sujeiras às penalidades do art. g7. III e Ma Lei n'8.66ó, de 1993,

10.4.1 tenha sofrido condenação defidiriva por prâticar, por meio dolosos, ftaude
flsLal no reçolhimento de quaisquer tributos;

_ - 
1.0:4 2 renha prdticado atos ilicltos vislLndu a frusrar us obJetivos da licitáção;l0.4.3demonsrre não possuir idoneidaalc pâra c"",.* 

".rn 
; Àá;;;"";Ào enr virrude

dc atos ilícitos pmticados.

l9j, , 1 anlicaçào de quatqucr das pcnalidadcs previstas realizar-se-á em proccssoadmrnrsúaxvo que a<iccgurani o contraditório e a anrpla ácfcsa à Contratada, Ãservanao_se oproccdimenro prcvisto na Lei n. 8.666. dc | 993 .10.ô A aulondade compehDle. Dà aplrcaçào da. snç5.*. levará em constderaçào agavidade da conduk do infiâtor. o .arárer cducafivo dâ pena. bem como o dano causado àA-dmrnistraçào. observado o princípio da proporcionalidadc_

j"1Uroa. n*aia"dcs serào obrigato.iamntc ícgisrradâs no Sistcmâ de Cadastro próprio

I I. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÁ - RESCISÀO

l l L O presene lermo rlc Conrmtô nô,iêr; .i,
?8 da Le, n" ã.;;;;. ;il:. ::;""" "::.?:1:'á 

:'' rescindrdo nas hrpôL'eses previstas no a..

ll.). H admissivel d fusãu. cisà.,
luriaica, aesae quã s"ó ffi".}iãn". ":-Icorpoftçào 

da contralada com/em outra Pessos

f :"":níf;{;ll$,'d**:i:'':j-1"#',i:::":',#;'"" "[*T,:: :'"1'.',1:'i i.'
^dminisúaçào 

à conrbuidrde du §on;rro:o 
ubjelu paouâdo c haja a anuàcia úxpÍessâ da

I1,3, Os casos dc Íesoisão contrátual.scrào furmalmentc ntotivados, assegumndo_se àCONTRATADA u direito à prériâ e.rmpla i.retrra.
t t.1. A CONTRATADA rcconhr
rcscisào adminisrrariva p.",,.o no un. riL l'.;:::lfà t 

CoNTRATANTE em caso de

lj;rr"*r".yjrr" * ^scisào 
será preccdido de Rctatório indicativo dos seguinres aspecros,

I L5.1. Balanço dos evcntos contraruarsjá cumpridos ou parcialmente cumpridos:
I i : I lclaio d9\ r,acam,rnrosjá eferuados c arnda derid;",- 

....' ."
r íoentzaç,ocs c multa_\

eaei"ast"sgffD
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12.1.1. caucionar ou utilizâr €ste Termo de Contmto
6nanceira:
12.1.2. intcrromper a execução cotrtrâtuâl sob alegaçào
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. Subcoltratar.

paÍa qualqucr operaçào

de itradimplemcuto poÍ

13. CLÁUSÜLÀ DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serâo decididos pela CONTRATANTE, scgundo as disposições
contidds na Lei n'8-ó66, d€ 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais noÍnas Serais de
licitaçõss e contratos administrativos e, subsidiaÍiâmmte, segundo as disposiçrles sontidas na
Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defcsa do Consumidor - e normas e principios gerais dos

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbini à CONTRATAT'*TE proüdenciar a publicaçào desr€ insÍrumcnlo, por
extrâro, no Diiirio Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei n'8.666, de t993.

15. CLÁUSULA DÉCIMÀ QUINTA _ FoRo

15.1. O Foro paÍa solucionar os litigios que decoúerem da execuçào deste Têrmo dE
Contrato sená o da ComâIca que abrange o Município de São Bemardo,MA.

Para Íirmeza e validade do pactuado. o presente Termo de Confato l'oi lavrado cm três (três) vias
de igual leor, que, depois d€ lido e âchado em ordem, vai assioado pelos contmen(es.

Sào BemanloÀ4A, ll de agosto de 2020.

TE STFML'NH A S:

None: «e)'tz-- .íê t ,/r,..-
cPF' áío'1bf,721- Y7oa4 2r/.0./3
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