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E TAD{) DO TIAMNHÁO
CAMARÁ M UNICIPAL DE SÃO BERNÁRDO

CNPJ: 07429- 5 20t0tp I 47
R@ Coiesô Neltot k2l 5 Ce rc. CL?:65 5Jo4rn

Sôo BenanloMA

MINUTA DO CONTRÂTO

CoNTRÂTO N. _2020/PMAAP

A CÂMARÀ MUNICIPAL DE sÃo BURNARDo.4úA, inscritâ no CadÀtÍo Naciona] dê
Pessoas Juríúcas sob o no 07.629.5 201000 I -07, sediada na Rua Conego Nestor n2l5_CentÍo,
CEP] 65.550-000, São BemardoTMA, doravante designada CONTRATÂNTf,. neste âto
representado pelo presidente o Sr BERNARDO JOSÉ TRIBUZI DE CARVALHO,
brâsileiro, câsâdo, insüito no CpF n. CpF n. 961 230.52349, portador do RG n.4t8326959
SSPÀ,ÍÀ, rcsidente e domicíiado na nesta Cidâde e a empÍesâ 

. 
inscúta no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ do Mmisténo a" i--aããt o ." eslabelecidâ(inserií endeÍGço compteto), neíe ato denomrnâda CONTRATAóA, repreátrau pn.(insêrir o cargo), senho(a) (quâüficaçâo do signetário do contreto), i.rscrito'io õaaasro de

:.::*X1,.1"" _Crn ,.ob 
o_. ponador do R.ô. n" _de acordo á_ 

" 
i"p."._-àçao r"gaque 

-,ne 
e outoÍgada por 

-(inserir 
qüal dos in§trurento§: procursção/contraao

soci.Uctstuto sociâI) RESOLvEM cetebr; o prese,lte C".r"i; ã;";;; d;ii"nuçao numodalidade üsp€nsá de Licitação n.. e áo pmcesso Adrninis"r,ir" 
": __AOZ0,com firndamento da Art. 2+, It, da Leil. 8.«óls:. À{ediaa proviiãr;; s; ll dã r d" raro a"2020. DecÍeto Lesislativo nÔ 6- de 20 de mar.ço de 2020 e na Lei nô 8.oza, ae rõso _ coaigo aeDefesa do ConsumidoÍ, mediânte as seguintes cliusulas e condiçõest

I. CLÁUSULA PRIMf,IRÂ - oBIETo

O objeto do pÍesente Tenno de Contrâlo e a Contrâtâçõo de eftpre3a .speciâlizsde pars
f35hj",g de móveis pt.nejsdos sob ."oitr. lo-pi""ã"rãã'"" _"1í*r p*,fâbricrçâo dos úesmos. úão-de-obr, ê instataçáo jr"b; à;;;;; ürrãi"r o" su"
fj.r"l"",] Y,:_:-i|:rmr especrficaçôes e quanrilanvos esrabetecrdos oo Edrui do lregâoroenÍrcâdo no pr€ambuto e nâ proposla vencedora os quais integrarn este instÍum€nto,údepmdente de úanscÍtçào.

l.l. Discriminaçâo do objetol

TERMO DE CONTRATO QIIE
EN'TRE SI CELEBR,AM Â CÂMÀRÀ

DE SAOMIJNI('tPÁI,
BER]iARDO/MA E
NA PORM-{ ÀBAIXO:

DESCRIÇÃO [,,"r*, QUANT

Ser"iços ae ras;caçao-G-armrtã Uaixo ae l

LOTE UNICO

Se*;ços ae fat.icaçao G a.mGã susoenso a"
MDF de tsmm com 02 portÀs. p;atele,ra§
reguláveis intemq medinao IOOO i àSO , qOO

MDF de 30mm com 02 !qí4!_9 !!!I9!, UND

oto/uP
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2. CLÁUSULA sfcUNDA _ vrcÊNch

O prazo de vigàcia deste Termo de ContÍato até 3 | / I 2/2020 a psrtir de sua assinaturÀ podendo
s€Í prorÍogado, por igual periodo, nos termos do inciso II do art. ZS, da I_ei 

".i rjtçlfZ. Oprâzo de execuÉo será de até 30 (trinta) dias a paÍtir da solicitação.

,, ).

3.2 O üonogrârna de deseÍnbolso será realizado em uma únicâ
assinatum do contrato, nos temros da â.|ínea ..b,,. inciso XIV do
8.66ôlq3

3.3. No valoÍ acima estão incluidas todas as alespesas ordinárias diretas e indiretas decoEentesda execuçâo conúatual, hclusive tributos e/ãu impostos, en;ú ;;a.là»an""",previdencirírios, fiscais e comerciais incidentes, taxa d; adminishâção, Êa", ."g,riã e out osnecessários ao cumprimento integra.l do objeto da contÍatação.

4. CLÁUSUI-A QUARTA _ DoTAÇÁo oRÇÂMENTÁRIA

4.t. As despesas deco[entes dgsta contmtaçâo estào prograrnadas om dotação oÍçamontitiaprópria- prevrsla no orçarnmro da Câmara. parâ o e*"r.il,o ã. zo,to. ná'.j"r.ã:i}; J r,_o

3. CLÁUSULA TERCf,IRA _PREÇO

3.1 O valor do presente TeÍmo de ContÍato é de RS .

01 031 0020 1030 0000 _ 1.1.90.s2.00
PERMÁl\ENTli

5. CLÁUSULA QTJII\'TA _ PAGAMENTO

etap4 sendo, a paÍiÍ
aÍ. 40. dâ Lei FedeÍâl

t.:8tIPAMITNTOS E MAT\iNAL

da

5.1 - O_ paganento seÍá feito pela Cànarâ Municipal de Sâo Bemardo, em moeda corrente
naciorral, mediante Tratrsfsrência Eletônica Bancári4 úreto em conra corr*i. an-ããou,uao 

"

prateleiras reguláveis inrema, úedindo 900 x
800 x 400 mm

3.

Serviços de labricaÉo e mesa em MDF de
45mm tampo drlplq.€vesrido em anbas as
faces, côm 0l pes dpo pâinel de 4s mm, com
medida de 1500 x 850 x 740 mm, com
acabamento de fita de borda úâ mesma co. dô

L,NI) 0l

4.

Serviços de fabricaçào de mesa dinâmicâ em
MDF de 45 mm, forma de L, revistido em
ambas as faces. com pé paircl, mesa auxiliar
€om_ gaveteiro fixo com 02 gaváâs e châves,
iumanos com poÍas. prateleiras € niohos
suspensos, medidas aproximadas t800 x 800 x
74ô nm x 500 x 1600 x 720 mm

LND OI

'l oT L

l
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ocorrerá de forma ântecipâd4 na dala de asshatura do confrato, mediânte a apÍesentaÉo da
comp€tente Nota Fiscâl ou Fatur&

5.1.1 - Justifica-se a forma de pagâmento estipulado no sub-item 6.1, visto que e um
periodo que essas empresâs possuem enoflne demânda, e necessitam uma gaontia que o
CONTRATANTE honraÍá o confato, viío que sâo inúmeras as ocorências de
desislêÍcias poÍ pâÍe dos CONTRÂTANTES câusândo sssim prejurzos aos
CONTRATADOS.

5.1.2. A CONTRATADA devení protocolar na sede desra CâmaÉ a soticitaçáo de
paganento, assinadâ e carimbaalâ pelo representante legal da empresa em papel timbrado,
contendo o no do pÍocesso licitatório, as iíformaçôes para oédito om conta coÍqrte
como: nome e número do Banco. nome e número dâ Àgência e número dâ conta,
anexando a Nota Fiscal devidamente atêst4 emitida sem râsur4 em leÍa bem legível.
juntamente c.m úpia do contralo, úpia da nota de empeúo mmo tâÍn em as demais
certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Cârantia do
TeÍnpo de Serviço - FGTS, Ceítidão de Débitos TÍâbalhistas CNDT, CeÍtidão Negúiva
de Débito junto à Previdênc;a Sociâl - CND. Ceírdâo ConJunla NeSanva de Débitos
Relâtivos a Tributos Federais e à Dvida Ativa da Uniào, expediú por órgãos da
Secretaria da Rec€ita Federal do Brasrl e da procuradonâ GeÍal da Fazenda Nacional- e
ceÍtidôes negativâs de débitos expedidâs por óIgãos das SeuetaÍiâs de Fâzenda do Estado
e do Municipio.

5.1. CoÍno condiçâo para Adminisfação efetuar o pâgamento, a licitarlte vencedoÍa deveni
manleÍ as mesmas condiçoes de hâbrlitâçào,

5.2. O.recebimento oào-exclui_€ responsabilidade da Co[tratadâ pelo peÍfeito deseÍnpenào
do mâterial fomecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadis dáectadas quando da
utilizâção do referido material;

5.3. A nota fiscúfatura deverá ser emitida pela própria ContÍarâdA obrigatoriârnente com o
núÍnero de inscrição no CNPJ, constante da Nóta d; Emp€úo e do Contratã, não se adrnitindo
notas fiscaiífaturas eÍnitidas com oufo CNPJ, mesmo d; Eliais ou da matriz.

5.4. O pagâmento dar-se-á diretamente nâ conta coÍreote da ConÍratads, junto ao Banco
, agêltcia no _; e conta coÍrente nô

6. CLÁUSULA sEXTA_ REÀJUSTE f, ALTf,RAÇÓEs

6.1- O preço contratado é fixo e irreajustável_
ó.2- Eventuais alteraÉes contratuais Íeger-se-ão pela disciplina do aÍ. 65 da Lei no 8.666,
de 1993.
6.1 A. CO{TRÁTADA € obngada a aceitar. nas mesmas cooóçôes conEâtuârs5 os
acréscimos ou supressôes que se fizerem necess.irios, até o limite de 2j% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do coÍtrato
6.4. As supressôes Íesultântes de acordo celebÍado fitre as partos conhatantes podedo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicià aÍualizado do contralo.
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ES1ÁDO IM MÀRANEÃO
CA]I{AM MUNICI PÁL DE 9íO BERN4RDO

CNPJ:07-ó29- 520$n147
Rüd Coneqo Ne!b/ n2 I 5-( entlo. CEP: 65.550400

7.1. A exeçução s€ dâIá durante o psriodo de vigência do contralo.
7.2. As condiçôes de execuçâo e recebimento do objeto são aquelas previstas no EIqiç@
Básico, docunrcnto§ intcgrârte§ e epansos e e3tc coDtreto.

t. CLAÚSULA OTTAVA - FTSCALtzAÇÃo

&1. A 
-fisc€lização 

da exeruçâo do objeto será efetuada por Representânte designado pela
CONTRATANTE

9. CLÁUSULA NONÂ- OBRIGAçÔES DÀ CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sâo aquelas pÍevistas no
Termo de Referência.

IO. CLÁUsULA DÉCIMA_ sANÇÕEs ADMINIsTR,{TIvAs

l0.l Comete inftâção administrativa nos termos dâ Lei no g_666, de 1993 e da Lei no
10.520. dê 2002. a Conmtâda que
l0.l.l inexecutâr total ou paÍcialmeÍrte qualqueÍ das obrigaçôes assumidas em

decon-encia dâ contratação;
1O.1.2 ensejar o retardaÍnento ala execuçâo do objero:
10.1.3 fiaudâr na execução do contrato;
10.1.4 comportE-se de modo iddôneo;
10.1.5 cometeÍ Aaude fiscal;
10.1.6 nào mântiver a proposla

lq2 , A Conúatada que comereÍ qualqueÍ dàs inftações discriminadas no subitem
acima ficaíá sujeita, sern pÍejuízo da responsabilidade civlt e crimina, X iegumtes
sanções:

102., adveÍlmcia por Íaltas leves. asstm mtendidas aquelas que nâo
acâÍretem pÍejuiTos signt6catiros paÍa a Confa$rte.

lq3 . multa moratória de O,3olo (zeÍo vrgula rés por ceÍrro) poÍ dia de atÍaso
injustificado sobre o valor dâ parcela inadimptiõ. ur. a aár" ao .i.r,"ã-inuãip-t**,o,
observando o limite de 30 (trintâ) dias;

10.3.1 ÍDulta compensalóriâ de l0o/o (dez poÍ cento) sobre o valoÍ total do
contÍato, no caso de hexecuçâo total do objeto;
10.3.2 em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensalóri4 no mesmo
perc€ntual do subitem acimâ, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplidat
10.3.3 suspenso de licilar e tmpedimmlo de conFatar com o orsào. entidade
oü rmidade adminishativa pelâ quât â Admmisraçâo púbtica o"peá e aoa
concreumetrte. p€lo prâzo de âté dois ânosl
10.3.4 impedimento de licitâr e contratü côm a CámaÍa Munlcipal de São
BemaÍdo/MA com o consequente desoedmciarnenro no Stslema ae t aOastro
PÍóprio da CAN4,4 R A p€lo prazo de ate cüco anos;

Ilstrl-À s

.u, -91--1
rt'. i\ r'\ ir. Oto/Dil I

iiü#-itr _l
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10.3 5 declaração de inidoneidade para licitâr ou contratâÍ com a
Adminisüação Pública enquanto perduÍaÍefi os motivos determinantes da puniçâo
ou até que seja promovidâ a reabilitaçâo perante a própria aütoÍidade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempÍe que a Contratada ressarcir a Cotrúatsnrc
pelos prejuizos causados;

l9.a Tambán ficam sujeitâs À penâlidâdes do art. 87, III e IV da Lei n.8.666, de
1993, a Contraladá que:

10-4.1 teúha soÊido condenâçâo definitivâ por pmticaÍ. por meio dolosoE
frâude fiscal no Íecolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenla praticado atos ilicÍos visando a Êustrar os objetivos da licitação;

lo.4.3demonsúe niío plossuir idoneidade para conEúar com a AdmiÍristÍação erÍl
virtude de atos ilicitos pÍaticados.

I9.5 A aplicaçâo de qualquer dâs penalidades prcvistas realizar-sê_á eÍn processo
administÍâlivo que assegurani o sontraditório e a âÍnpltdefesâ à Contratadâ- observsndo_se
o procedimento previsto na Lei n.8.666. de 1993.
10.6 A autoridade competente, na aplicaÉo dâs sarções, levaÍá eÍn considemção a
gralidade dâ conduta do iÍfrator, o caÍiter educativo da pen4 bern como o dano causado à
Administração, obseÍvâdo o princípio da proporciondidáe.
107 As penâldades serào obrigatoriamente Íegistradas no Sistema de Cada$o
hópno dâ CAMARA.

I I. CLÁUSULA DÉCIMA sEGUNDA _ RESCISÀo

I l.l. O pÍes€nto Termo de ContÍato podeú s€r rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências iDdicadas no an. g0 da mesma Lei.
sem prejuízo dás smÉes aplicáveis
11.2. E admissível a fusão, cisão oü incorpoÍação d.a contratada coÍ/em outra p€ssoa
juídica, desde que sejarn observados pela nova p€ssoa jundica todos os requisitos de
habilitação exigidos m licitaÉo oÍigiÍal; sejam úantidâs as demàs cláusulas e condigões
do_conEato; não haja prejuízo à execuçâo do objeto pactuâdo e haja a ânuênciâ expressâ dâ
Adminisúâçâo à continuidâde do conharo.
I1.3. Os casos de rescisão contratual seÍâo formalmenle motivados, asseguÍândo_se à
CONTRATADÀ o dircito à previa e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direÍos da CONTRATANTE em caso d€
rescisão administrativa prevista no aÍ. 77 da Lei n" g.666. de 1993.11.5. O terrno de rescisão seÍá precedido de Relatório indicativo
aspectos, conforme o caso:

I 1.5.1 Balanço
cumpridos;
I t.5.2.
11.5.3.

dos seguintes

dos eventos contratuais já cumpridos ou pacialmente

Rela9ão dos pagarnentos já efauiulos e ainda devidos;
I ndenizações e multas.

,2. CL{USULA DÉCIMA SEGUNDA - vEDÀÇÕEs

12 I É vedado á CO\TRATADA.
12.1.1. caucionar ou utiliza, este Termo de ContÍato paÍa quâlquer opeÉção
financeira;
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12.1.2. intenompeÍ a execução contÍatual sob alegaçâo de inadimplemento poÍ
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos prcvistos em l€i.
l21.3. Subcontr.târ.

13. CLÁUSULÀ DÉCÍMA TERCf,ÍR-{ _ DOS CÀSOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos
disposiÉes c.ntidâs na Lei n'
gerais de licitaçôes e contratos
coDtidas na Lei n' 8 078, de
principios gerais dos contratos.

selão decididos pela CONTRA.TANTE segundo as
8.666, de 1993, na Lei n' 10 520. de 2002 e deÍnais normâs
admüishativos e, subsidiariarnente, segundo as disposições
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e noÍÍras e

I,I. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTÁ _ PUBLIcAÇÃo

14.1. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instÍumento, por
extrato, no Diário C)6cial do Estado, no prazo previsto na Lei nô g.666. de 1993

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA_ FORO

15.1 O Foro para solucionar os litigios que de€oÍrerem da execuçâo deste 
.l.eÍrDo 

de
Conaato será o dâ Comârca que atrrange o Município de Sâo Bemardo/À4A.

11- l lrmezá 
e vúdâde. do la:rllgo. o presente Termo de Conúato foi tavrado em três (três)

vras de rguâl tcoÍ. que. depors de lido e achado eÍn ordeÍ! vai âssiíâdo pelos cofltracntes.

Responsável legal dá CONTRÀTAN I!.

Responúvel legal da CONTRATADA
TESTEMLN}{AS:

CPF:

CPF:

"*sD
'.,:__... : nt1f?/oil 
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