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MINUTA DO CONTRATO
COr-'l R\TO N"

/2020/CMSB

TERMO Df, CONTRATO

QT]E

ENTRE SI CELEBRAM

A

CÂMARA I!ÍUNICIPAI, DE sÀo

BERNARDO/ITTA
E
NA FORI\IA
ABAIXO:

A

CÂMARA MIINICIPAL Df, SÃO BERNARDO/NIA.

iNSCritA NO CAdASITO

Nacional de Pessoas Juridicas sob o n. 07.629.520/0001-07, sediada na Rua Conego
Nestor nzls-Centro, CEp: 65.550-000, São Bemardo,^4A, doravante designada
CONTRATANTE, neste ato representado peio presidente o Sr. Bf,RNARDO jOSÉ
TRIBUZI DE CARVALEO, brasileiro, casado, inscrito no CpF n. CpF n.
961.230 52349, portador do Rc n.4t8326959 SSP,MA, residente e domiciliado
na
nesta Cidâde e a empresa _inscrita
no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica
- CNPJ do Minisrerio da Fazenda sob o n"_ estabelecida (inserir endereço
completo), neste ato denominada CONTRATADA, reEesentada por (inserir o cargo),
seúor(a) (qu.lificação do sigmtário do cotrtrato), inscrito no Caàastro de pessoa
Fisica - CPF, sob o_, !,oíador do R.G. no
de acordo com a representação legal
que. lh€ é outorgada por
qual
dos
instrumentos:
procuraçâo/contrato
_(ioserir
sociaUBtâtuto soci.l) RESOLVEM celebrar o presente Contrato dicorente da
1]c1ta9â9 na modalidade Dispensa de Liçitação n..
e ào iro"o.o
_
Administrativo n.o 009/2020, com fundamento da Lei n" g.66í de 2l dejunho de 1993
e.na I Êi n' 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, medianie as
seguintes
cláusulas e condições:

r. CLÁUSUI-A PRIMEIRA - OBJETO
.1. O objeto do presente Termo de ContBto é contratação de EmFesa especializada
na prestação. de serviços de impressão gÍáfica, de interesse da Câmara
Municipal de
Sâo Bemardo (MA)., conforme esp€cificaçôes e quantitativos estabelecidos no
I

p.ojeto básico

e na

proposta vencedor4 os quaii integam este instrumeÍto,

independente de transcrição.

A discriminação do objeto

é a seguinte:
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ENVELOPES CR 26X36 COLORIDO BCO
CAIXA C/IOO ENVELOPES
PAPEL TIMBRADO PRETO E BRANCO BL

COM 1OO FOLHAS
FOI,HA DÊ MEMORANDO I5X23 BL COM
IOO

FOLHÀS

sloco oe aroreçôes

BL

coM loo
IOOO

UNID

Bl-oco DE AUTORIZAÇÃO DE
COMBUSTIVEL BLC C/]OO FOLHÀS

Í11

ADESIVO LOCOMARCA DA CAMARA
FORMATO 6OX3O PCT C/IOO UNID

08

CA?ÀS PARA PROCESSO COLORTDO
G PACOTE COM 50 CAPAS

09

EI.{\,CLOPES TIMBRADOS TAM G CAIXA
COM IOO ENVELOPES

IO

n
t2

l3

l'AM

EN!'ELOPES TIMBRADOS TA}I,I M COM
I OO

E{l

UNlD

lL

80

UNID

FOLHAS
CARTAO DÊ VISTTA CX COM

u\ tt)

I,"*.;

t'"*'

ENVELOPES

ENIELOPES TIMBRADOS TAM P COM IOO
EI§,ELOPES
DOSSIE DO FLNCIONARIO ]1X.{5 BL IOO
FOLHAS
cnecHÁ or rosrrnrcAÇÃo PACoTE
COM 50 T]NID

LNID

1E

BI,

EO

ID

80

UNID

80

LN ID

80

UN ID

80

UNlD

80

T]N

ID

80

U\

IL)

80

T-'N

t.l

CA?AS PARA PROCESSO PRETO E
BRANCO PACOTE COM 50 CAPAS

L,\ID

50

ls

CARIMBO AUTOMATICO TAM
CONTENDO I UNID

UNID

.10

P

LETRAS ACM EM AI,LIMINIO MEDINDO

t6

r0 x 20 cm coM A DESCRTÇÃO "CÂMARÀ
Mt .ilcIPAr DE sÀo BERNARDo"
LETRAS ACM EM ALUMINIO MEDINDO

UNID

28

l7

22

X I6 CM COM A DESCRIÇÂO'PODER
LEGÍST-ATIVO'

LNID

l6

!ÂLOR TOlÂL
2. CLÁUST]LA SEGU]\'DA _

VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é âte 3ll1212020 contados da
assinafura do contrato, proÍogável na forma do art. 57, §l', da Lei n" 8.666, de
1993.
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3.

CLAUSUL{ TERCEIRA _ PREÇO
3.1.

O

valor do presente

Termo

de Contrato é

de

ffiem
única parcela no valor de R$
_, a partir do rec€bimento definitivo do objeto solicitado na etapa, nos termos da

alinea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n. 8.666/93.
3.3. No valor acima estâo inclúdas todas as despesas ordinárias
diretâs e rndiretas
deconentes da execução contratual, inclusive iributos dou impostos,
sncargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, I,iscais e comerciais in"üáte(
t ra a"
administrasão, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integJ'ao otleto
da contrataÇão.
4. CLÁUSULA QUARTA _

DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRh

4.l.As

despesas decorrentes desta contratação estão programadas
erll doteção
orçamentária própria, prevista no orçarnento
áu Caru.,'p"rã o
iJii
A" ZOZO,
na classifi Çação abaixo:
"*"."

0t 0310020 2107 0000 3.3.90.30.00
5.

CLÁUSULA QT]INTÁ

- PAGAMENTO

5 L O, pagamento será fetlo pela Cámara Muntcipal
de São Bemardo, em moeda
corrente nacional- medrante Tíansferência Bancária
Ef.""r"".
Jrãà ."
a"
conrratadâ. e oconeÍí até no mriximo
de 30 f tri"r"faf
il""'u,."*"
definitivo do marenal, medianle a ânresentaçao
au
Notu fiã"iã" O"rra,
"o.p"tJnt"
deverá protocúar nu ."a"'a"raô-a,iira
1,1]*1-9o!ryToDA
a"
paganrenlo. assrnada e canmbada pelo
representanle ragrr
" "ãi.,"ça,
pup"r
timbrado, conrendo o no do processo r"iàtor.,
u. ,nio".,nü*',ía,"
conta co[ente como: nome e número do Banco.
nome ,,ç"á
",n
número da conta, ane,.-ao u Notu iii.uriãuiàu"r.,i*';"'J:"'i..I#Jr:"J:r1;
"
-"áü*ã,,rotu
em tetra bem tegivet, junúamente com cópia
oo
a"
emperho_ como tamÉm as demais
"oriãã,
certidões atualizadas:
Cenificado
de
Regularidade de Srruaçào do Funrto de
Garanria do
ã". S.*..'jrCfS,
cenidâo de Débiros rrabathistas
u
Previdência Social - CND. ceÍridâo
Conjunra l"gàti"""ã"'ôütí"il"irlrro.
u
Tributos lederais e à Divida Ativa
da Uniáo, .rp;?;p;r;'r;;r"
.
a"
Receita Federal do Brasil e dâ procuradona
C".f
A.-nã"rt
iãrl""ut,
certidôes negativas de débrtos exner'das
por órsà.. d^
il)inou ao"
Estado e do Câmarâ
5'2 Como condiçào para Adminrshação efetuar
o pagamento, a contratâda deveni
manter as mesmas condições de habrliuçáo;

;;;;,;;j.

ê_t

d.;.;r*" ;,
iãiu.
,l l-^

fãr*
cNDi:ê;d;; i.,"ríidii"#fi" ,_.
j"ililJ".a

;"*;;;;.

fÊi

_st/*
ESTÀ!:,O DO

t---

MÁMNEÃO

CAMAM MUNCIPAL

T'E SÃO BERMRDO
CN?.t: 07-629 520 t)00 I 47
Rud Conego Nesk,t t'2I5-(:ehtrc. ( l:P:65-55040A
!;do

Re anloMA

O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo p€rfeito
desempeúo do material fom€cido, cab€ndolhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material:
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ, çonstante da Nota de Empenho e do Contrato,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou
5.3-

da matriz.

6. CLÁUSULA SEXTA _ Rf,AJUSTE E ALTERAÇÕES
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do aí. 65 da Lei n"
8.666, de 1993.
6 3.. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condtçôes contratuais,
os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limiie de 25olo (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entrq as paÍtes contratantes
poderão exceder o limite de 21yo (yinte e cinco por cento)
do vaior inicial
atualizado do contrato.
7. CLÁUSTILA

SÉTIMA - ENTREGA E RE,Cf,BÍMf,NTO DO OBJETO

7.1. A entrega será de ate no miíximo l0 (dez) dias úteis, em
uma I-INICA ETAPÀ,
conforme a demanda soliciada, contados da data de recebimento
á nota de
Empeúo ou da Ordem de Fomecimento.
72.4s condições de entrega e Íecebimento do objeto são aquelas previstas no
Projeto Básico, documeoto integraDte e apelso a este contratà.

8. CLAIiSTILA OITAVA _ FISCALlZAÇÂO

1l,O lr*l"t1-j:

execuçào

desrStado pela CONTRATANTE.

NoNA
1qLÁusuLA
CONTRATADA
g.l.As

-

Representanre

oBRtcAÇôEs DA CoNTRÁTANTE

obrigações da CONTRATANTE

previstas no Projeto Básico.
10.

do objeto seni efetuada por

e da CONTRATADA são

E

DA

aquetas

CLÁUsIILA DÉCIMA- sANÇÕEs ADMINISTRATTAS
1.1.
Lei

Comete infração administrativa nos termos da l,€i n. 8.666,
de I99J e da
de 2002, a Contuatada que:

n'- 10.520,
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l.l.l.

inexecutaÍ

Benotu)lM4

total ou

parcialmente qualquer das obrigações

assumidas em deconência da contratação;
ensejaÍ o retardamento da execução do objeto;
1
fraudar na execução do contralo;
compoÍtar-se de modo inidôneo;

1.1.2.

.1.3.
l.l.5.
l. 1.6.

1-1.4.

comeier fraude fiscal;
não mantiver a proposta.
1.2
A Contratada que cometer qualquer das infiações discriminadas no
subitem acima licará sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que nâo
acarretem prejúzos significativos para a Contratante;
multa momtória de 0,370 (zero virgula três por cento) por dia de atraso
I
injustificado sobre
valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo
inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
1.3multa compedsatória de l0% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, no caso de inexecução total do objeto,
em câso de inexecução parcial, a multa compensatóaia, no mesmo
percentual do subitem acima, sení aplicada de forma proporcional
à
obrigação inadimpl ida;
suspensão de licitar e impedimento de conlratar com o órgão,
entidade ou unidâde administrativa pela qual a Administração pública
opem
e atua concretam€nte, pelo p.azo de até dois anosl

1.2.1.

?

o

l.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

impedimento de liÇitaÍ e contra[ar çom o Càmara de São
BemardoMA com o consequente descredenciamenlo no Sistema de
Cadastro Próprio da CMSBTÍA pelo pra.,o de atê clnco anos1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçâo Pública, enquanto perdurarem os motivos determinanles
da
punição
ale que seJa promovlda a Íeabilitação peranle a prôpna
.ou
autoridade que aplicou a penalidade, que será con""dida.".p,"'or"
a
Conlratada Íessarcir a Contmtante pelos prejuizos causados;
sujertas ás penaiidade; d; an 87, III e Ií da L.ei n" 8.666,
1r;^^^
oe
rvvJ. a T-bé,
LontÍatadâ que.
1.4.1. tenha sofrido conderlação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisqueit ibúo.;
tcúa praticado atos ilícitos viiando a frustrar os objetivos da
licitação;
1.4.3.demonstre nâo possuir idoneidade para contratrar com
a Administração
em viíude de alos rlicitos pratrcados.
I
A. aplica{ào de qualqueÍ das penalidades previstas realizar-sg-á cm
processo, adm,nrstrativo que assegurará o contÍadttório
e a ampla
a
Lonlratada. observândo-se o pÍocedimenlo pre\ tsto na Ler no g.6óó.
de I993

l*.
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1.6
autoridade competente, na aplicação das sançôes, levará em
comideração a gravidade da conduta do inliator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administlação, observado o princípio da proporcionalidade.
1.',7.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de
Cadastro Próprio da CMSB/MA

11. CLÁUSTJLA DÉCIMA SEGUNDA - R.ESCISÃO

11.1.

O presente Termo de Conaato poderá ser rcscindido nas hiúteses
previstas no art. 78 da tei n'8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanções aplicáveis.
E admissivel a fusão, Çisão ou incorporaçâo da contratada aom./em outra
juridica,
pessoa
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitaçâo exigidos na licitação original, sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuizo à execução do objeto pactuado
e haja a anuêncja expressa dâ Administração à continuidade do contrato.
Os casos de rescisão cont.atual serão formalme[te motivados,
assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRTA.TANTE em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 27 da Lei n" g.666, de 1993.
O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos segllintes
aspectos, conforme o cÍt§o:
I1.5.1. Balanço dos eventos conhatuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
I1.5.3. Indenizações e multas.

f1-2-

11.3.

I1.4.
11.5.

12.

CLÁUSULA DÉCMA SEGUNDA _ VEDAÇÕES

12.1.

E vçdado à CONTRATADA

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de

Contrâto para qualquer

operação financeira;

l2.l-2- inteíomper a

execução contratuai

sob

alegação

de

inadimplemento por pane dâ CONTRÀTANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

12.1.3. Subcotrtrrtar,

13.

CLÁUSULA DÉCI]I{A TERCEIRA

13.1.

-

DOS CASOS OMISSOS.

Os çasos omissos serão declódos pela CONTRATANTE. segundo as
disposiçôes contidas na Lei n" 8.666. de l99J à demais normas geras de Ícitações
e contatos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposiçôes
contidas na
Lei n" 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Coniumidor _ e nomas e principios

gerais dos contratos.
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14. CLÁUSULA DÉCDTA QUARTA - PUBLICAÇÁo
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenoiar a

publicação deste

instrumento, por extrato, no Dirí,rio Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei no
8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCMA QUINTA - FORO
15.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da €xecução

deste

Termo de Contrato seni o da Comarca r€sponúvel por Sâo Bemaído/MA.
Para firmeza e validade do pactuâdo, o presenle Termo de Contrato

foi lawado em três
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

........, .......... de..... .. ..

.

.................de20....

Responsável legal da CONTRATANl-E

TESTEMÍ]NHAS.
CPF:
CPF:

