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coNTRl'rO N. 0t6/2020lCMSB
PROCESSO N', 009/2020

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBR{M A CA}IARA MUNICIPAL DE
§ÃO BURNARDO E A EMPRESA C. C. A.
ZEIDAM. NA FORMA ÀBAIXO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE sÂo BERNARDo/MA, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas sob o n'07.629 520/0001-07, sediada na Rua Conego Nestor n?l j-
Centro, CEPr 65.550-000, São Bemardo/MA, doravante designada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Presidente o Sr. BERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE
CARVALHO! brrsifeiÍo, casâdo, insc.ito no CPF n" CpF n" 961.230.52349, Wrtadot
do RG n'418326959 SSP^4A, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa G.
C. A. ZEIDAM, inscrita no CNPJ sob o n. 19.770 513/0001-00, estabelecida na Rua
Eliete PeÍeira, n'73 - A, CentÍo, Sâo Bemardo - MA, CEp n" 65.550-000, representado
por sua proprietiiria, SÍa. GRJA,CYELLE COSTA ALBUeUEReUE ZEIDAM.
brasileira, natural de Pamaiba,/Pl, portadora do RG n" 2 Oi2.Z63 SSp/pI, inscrita no
CPF no 643398.583-15, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
RESOLVEM celebrar o presente Contrato d€corrente da Dispensa de licitação € do
Processo Adminisúrâtivo n." 009/20'19, com fundamento da Lei no 8.666, de 2l de juúo
de 1993 e na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as
seguintes cláusulas e co[dições:

T. CLIUSULA PRIMEIRA _ OBJETO

I .l. O objeto do presente Termo de Contrato é con&atação de Empresa especializada
na prestação de serviços de impressão gráÍica, de interesse da Câmara Municipal de
São Bemardo (MA), conforme especificações e quantitativos estâbelecidos no projeto
básico e na proposta venÇedora, os quais integmm este inslrumento, indep€ndente de
transcrição.

A discriminação do objeto é a seguinte:
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2. CI,iUSULA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

2.1. O pÍazD de vigência deste Termo de Contrato é até 31112/ZO2O coniados da
assinaturado contrato, pronogávelna forrna do aí. 57, §1", daLein g.ó66,de 1993.

3. CL(USULA TERCEIRA _ PREÇO

3.1.O valor do presente Termo de ContÍato é de Rls 15.816,00 (oitocentos e
dezess€is reais).
3.2. O cronograma de desembolso será realizado conforme a demaÍda solicitadâ â
paÍir do recebimento definitivo do objeto solicitado na etapa, nos termos da aliDea
"b", inciso XMo art. 40, dê Lei Federal n" 8.666t93.
3.3. No valor acima estiio inclüdas todas as despesas ordiúrias diretas e indiretas
deconenúes da execução contratual, irclusive tributos e/ou impostos, cncargos
soriais, habalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incüeot"s, u_ a"
administÍação, frete, seguro e outros necessá.ios ao cumprimento integraido objeto
da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENT..íRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotaçâo
o.çamentiíria própria, prevista no orçamento da Câmara, para ã exercicio de 2020, na
classificação abaixo:

0t 03 t 0020 2t07 0000 3.3.9t).30.00

5. CLÁUSTILA QUINTA _ PAGAMENTO

5 l. O pagamenlo será feito pela Câmara Municipal de Sâo Bemardo, em moeda
corrente naÇional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da
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Contratada e ocorerá até no máximo de 30 (trinta) dias aÉs a data do recebimento
definitivo do material, mediante a apresentaçâo da Çomp€tente Nota Fiscal ou Fatura;

5. 1.I . A CONTRATADA deverá protoçolar na sede desta Câmara a solicitação de
pagamento, assinada e carimbada pelo repÍesentante legal da empresa em papel
timbrado, contendo o no do processo licitatório, as informações para credito em
Çonta coÍTente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência €
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente âtesta, emitida sem msura,
em let a bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da noúa de empeúo
como também as demais ceÍidões atualizadas: Certificado de Regula dade de
Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FCTS, Certidiio de Débitos
Trabalhistas - CNDT, Certidão Negariva de Débito junto à pÍevidência Social -
CND, Ceíidão Conjunta Negariva de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Divida Âtiva da União, expedida por órgãos da Secretaria da Reçeita Federat do
Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de
débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Esrado e do-Câmara.

5.2- (:otto condição pdld Ad ini§tração eíettat o pagamenlo, a licit.ttle vencedora
deveni manler us mesmas condições de hubilitação., 

'
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempeúo do mate.ial fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer inegularidades
detectadas quando da utilização do referido material;
5 4. A nota fiscayfatura deverá ser emitida pela própria Contrarada, obrigatoriaÍnente
com o número de iúscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho eão Contrato,
não se admitindo notas fisçaiyfatuas emitidas com outro CNpJ, mesmo de filiais ou
da matriz

6. CLÁUSTILA SEXTA _ REAJI]STE E ALTERAÇÔES

6.1. O preço contratado é fixo e ineajustiivel.
6.2._Eventuais alterações contratuais reger-se_ão pela disciplina do art. 65 da l€i no
8.666, de 1993.
6.3., A.CONTRATADA e obrigada a acertar, nas mesmas condições conttatuajs, os
acréscimos ou supÍessões que se fizerem necessários, ate o limite de 25;/. (vinie e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6 4 As supressões resultanles de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valJr i;i;ial;iualizado
do contratô

7. CLÁUSUIÁ SÉTIMA. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.l. A entrega será de até no nxá,\imo l0 (dez) dias úteis, em uma úNtC.t Efepe,
conforme a demanda solicitada, contados da daâ de recebimento da Noü á" a.p"*"
ou da Ordem de Fomecimenlo.

72..]s condições de enhega e recebimento do objeto são aquelas previstas no projeto
Básico, documedto integ.ante e apeDso a este coítrato.
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8. l. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por ReFesentante designado
pela CONTRATANTE.

9. CLÁU§ULA NoNA _ oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigaçôes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sâo aquelas previsras
no Projeto Básico.

rO. CLÁUSULA DÉCIMA_ SANÇÕES ADMINISTRATIVÀS

] l. Comete infiação administrativa nos termos da Lei n" g.6ó6, de 1993 e da
Lei n" 10.520, de 2002, a Contratada que:

l.l.l. inexecutar total ou parcialmentc qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação;
I.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
L1.3. Iiaudar na execuçâo do contrato;
1.1.4. compoÍar-se de modo inidôneo;
1_1.5. cometer fraude fiscal;
I 1.6. nâo mantrver a proposta

'1.2. A ConÍatitda que cometer qualquer das iofrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo dá responsabilidade civil e criminal, à
segumtes sanções:

1.2.1. adveÍtência f,or faltas leves, assim entendidas
acarretem prejúzos significativos para a Contratante:

] ] _ multa_moratófla de 0.loo {zero rirgula trés por cenlo)
injustrficado sobre o valor da parcela inadimplrda, are a
inadimplemento. obsenando o limite de J0 (trinta) àias;

aquelas que nâo

por dia de atraso
data do efetivo

1.3.1. multa compensató a de J0% (dez por cento) sobre o valor totai do
co-ntrato, no caso de inexecução total do objeto;
1.3-2. 

.em caso de inexecução parcial, ã multa compensatóri4 no mesmo
peÍcentual.do subrlem acima. seÍá aplicada de forma próporcional à obrigação
inadrmplrda,
l.l 3. suspensào de ltcilar e impedimenlo de contratar com o óraàô
enlidade ou unidade adminrstrat,\a pela qual a Adminisúaçào publrca oilà
e alLta concrelamente. p€lo pra,,o de ale dois ano§,l-3-4. impedimento de licitar e contratar com o Câmara de São
Bemardo/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastio
Próprio da CMSB/MA pelo praTo de ale cinco anos,
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1.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contBtar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes dâ
puniÇão ou até que seja promovida a reabilitaÉo p€rante a própria aúoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida semprÊ quç a Contratada
ressarcir a ContÉtante pelos prejuizos causados,

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e tV da Lei n'8.ó66,t.4
de 1993, a Contratada que:

L4.1. teúa soliido condenação definitiva por praticar, pormeio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tdbutosl
1.4.2. tenia praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
liciração;

l.4.3.demonstre não possuir idoneidade pa.a contratar com a Adminisfação em
virtude de atos ilícitos pÍaticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
prcçesso administrativo que assegurará o conÍaditório e a ampla defesa â Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 1993.
1.6. A autoridade competente, na aplicaçâo das sanções, levara em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o principio da proporciànalidade.

13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro
Próprio da CMSB,MA.

1I. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ RESCTSÃO

ll.l. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóles€s
previstas no art. 78 da Lei n 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art.
80 da mesma Ler. sem prejuizo das sanções aplrcáveis.
I 1.2. E admrssrvel a frsào, cisão ou incórporaçâo da contratada com./em outm
pessoa juridica,.desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitação exigidos na liÇitaçâo original; se;am mãntidas as demais
cláusulas e condiçôes do contrato; nâo haja prejutzo á execuçào do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Adminisnação a iontinuidade jo corÍraú '
I 1.3. Os casos de rescisão contrarual serão formalmente motivados, assegurado_
se a CONTRATADA o direrro a previa e ampla defesa.I1.4 A CONTRÁTADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em caso
de resoisão administmtiva prevista no art. 77 da l_ei no g 666, de 1993.
I 1.5. O termo de rescisão seá pÍecedido de Relatório indicativo dos segulntes
asp€ctos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpídos;

ll.1? Retaçâo dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
I1.5.3. lndenizações e multas.
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12. CLÁUSULA DÉCTMA SEGUNDÁ - yEDAÇÕEs

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. caucionar ou utilizaÍ este Termo de Contrato para qualquer
operação financeim;
l2-I.2- inteÍÍomper a execução contralual sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lçi.
12.I.3. Subcontratâr.

13. CLÁUSULA DÉCMA TERCf,IRA _ DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei n' 8.666, de 1993, na Lei r. 10.520, de 2002; demais
normas gerais de licitações e contÍatos administrativos e, subsidiariamente, segundo
as disposiçôes contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Dcfesa do Consumidor
- I norma§ e prinÇipios gerais do§ çontratos.

14. CT"IUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃo

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

15. CLÁUSULA DÉCIMÁ QUINIA _ FORO

15-1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Comarca responsávil por São BernardoMA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente
(três) vias de igual teor, que, depois de lido e
contraentes.

Termo de Contrato foi lavrado em três
achado em ordem, vai assinado pelos

Sâo Bemardo/MA, 25 de agosto de 2020.

TRIBUZI DE CARVÁLHO
Responsável legal dâ CONTRATANTE
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