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ESTADO I'O MÁMNE,{O
CAMARA MUNICIPAI, DE SÃO AERNARDO

CNPJ. 07 629 520t)001-07
R a (ah.go Nestor n'215-(. tl'o. CEP: ó5 550-AU)

SãoBetn nlotv)
CONTRATO N' OI5/202O/CMSB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". OlO/2020

TERMO DE CONTRATO QTIE INTRE 
-SICfLtrBRAM A CAMARA MUNICIPAL DE SAO

BERNARDO E A IMPRESA YAMÓVEIS
COMÉRCIO tr SIRVIÇOS f,IRf,LI ME, PARA
PRESTAÇÃo DE SERVIÇOS DF DICITALIZAÇÃO,
NA FORMA ABAIXO.

A CÂMARA MUNICIPAL Dtr SÃO BERNARDOMA. inscritâ no (.ada§lro NacionâI de
Pcssoas Jufidicas sob o n' 07-629.520/0001-07. scdiàdâ na Rua Concgo Nestor n"215-( cntro, CEP:
65.550-000, São Bemardo/M^, doravante dcsignadu CONTRÁTANTE, ncst! aÍo rcprcsentado
pelo Prcsidenrc o Sr. Bf,RNARDO JOSÉ TR|BUZI Df CARVALHO, brâsileiro, câsado,
inscrito no CP! n" CPI'n" 961.230.523-49. portndor do I{G.n" 418326959 SSI'/MÂ. rcsidcntc c
domiciliado na ncsta Cidadc e a empnjsa YÀMOVIiIS COMIIRCIO t SEIiVI(IOS IllRllLI Ml-l
inscrita no Cadastro Nacional dc Pcssoa Juridica ('NI'J do Ministório da l'azcndâ sob o n'
cstabelecida (inserir ender€ço completo), nsslc ak) denomúadâ CONTRATADÀ, rcprssentada
por seu reprcscntantc lcgâI, senhor CIPRJANO AMORIM CASTRO, inscrilo no Cadirstro de
l'essoa lisica CP[. sob o,{11t.559.]03-15. poÍtâdor do R.G. n" 00115191029 l)lllRAN/MA de
acordo com a rcprcscntaçào lc8âl quc lhc e ouorgada pelo conuato Social RESOLVEM cclcbrar o
prcsanlc Contrab dccorrente dâ licitaçâo na modalidâdc Dispensa dc Licitação c do Processo
Administrativo n." 0102020, com tundamcnto da AÍ.24. II, da Lci n. li.666/91. Mcdida
Ptovisriria n'961. dc 6 de maio de 2020. Dccrcto Lcgislativo no 6, de 20 de março d€ 2020 É na Lr;i
n" 8.078, d€ 1990 - C(')digo dc Dcfesa do Consumidoí. mcdiantu as scguintss cláusul"ts e condições:

I. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

O objeto do pÍcscntc lsrmo de Contmlo c a Conlrâtação de empresa especiâlizâdâ pârâ
fornêcimento de móreis plânejâdos sob medida, compreend€ndo o maierial pârâ fâbricâção
dos mesmos, mão-de-obrâ ê instalâção junto a Cámârâ Municipal de São Bernerdo (MA),
conformc cspccificaçõcs c quânIitâtivos cstâbclccidos no udital do l'rcgão idcntiÍicâdo no
preânbulo c na proposta vcncedore! os quais integÍam cslc instrumcnto. indcpendente de

tran\criçâo.

l.l. Discriminação do ohick).

t,oTu \tco

Serviços dc lrb.icação dc armário susp€nso .lc
MDI dc l5nnn coln 02 poÍâs. prulelcirxs
reguláveis i cmn. rncdindo 1000 x 450 x,100

RS

900,00

VALOR VALOR
TJNT. I'OTÂLDIiSCRIÇÂO UNII)AI)f QLANT

R5 900,00

IT[, M

I JNI)
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ESTADO DO MAMNILiO
CAMAMMUNIÇIPAL DE SÀO BERNARDO

(:t\:P.I 07 629 524,'OMt-O7
Rtd Con EoNeNlot h21 5-(.nh, ( t:P: 65 5501)00

2. CLÁUSIILA SEGUNDA _ VTGÊNCIA

O praz o de vigência dcslc l ermo de Contralo ató 3 l / 1 2/2020 a partir dc sua assinatura, podcndo ser
prorogado, por igual pcriodo, nos termos do inciso II do aÍ. 78, da Lei n.'9.579/12. O prâzo de

execução será de âtú 30 (trinta) dias â paíir dâ solicitaçio.

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ PRNÇO

3.1.O valor do presentc -lcrmo dc Contato é dc It$ 21.650,00 (vintc c um mil. scisccntos e

cinquenta rcais).

3.2 O cronogmma dc desemholso seú realizado cm uma única etapa. s€ndo, a paÍiÍ da assinatum

do contrato. nos !€rmos da alínea "b", inciso XMo ú. 40. da I-ei ljederal n" 8.666/93.

3.3. No valor acima cstão incluídas todàs âs despcsàs ordinárias dirstas c indirstas decorÍentes da

cxecuÇão contÍatuâ|. inclusive tributos e/ou imposbs. mcifgos sociais. trabalhistâs,
prcvidenciiirios, fiscais {j comerciais incidcntss, Íaxa ds âdminisÍação, lrctc. scguro e outÍos
nccessiários ao cumpÍimcnk) intsgral do objeto da confatação.

4. CLÁI SULA QUARTA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.Às dcspesÀs decorrcnlcs desla contralação cstão programadâs cm dotaçào oryiunentária
própri4 prcvista no orçamcnb da Câmara, para o cxcrcício dlj 2020, na classil'icação abaixui

01 03t 0020 1030 0000 - 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Serviços de làbÍicaçào de aÍmtuio baixo dc
MIIF de 30mm com 02 poÍas e cháves.
prateleiüs reguláveis intemÀ medindo 900 x
800 x 400 mm

l-'NI) 10
RS

990,00
RS

9.900,00

Serviços de làbricação e mesâ em MDI dc
45rnm tampo duplo. revestido em . bas as

faces, com 03 pés tipo paincl de 45 mm. com
medida de 3500 x 850 x 7,í0 mn). c0nl
âcâbâmcntô dc Íilr de bordê nâ mesmâ cor do
Inelaminico.

uNt) 0l R5

5.990,O0

RS

5.990,OO

1.

Scrviços de fabricação de nesa dinárnica cnr
MDF dc 45 mm. lorma de L. revistido en)

ârnbâs às lãccs. com pé pahel mesa auxiliar
com gâveteiro Ilxo com 02 gàvetas c châlcs.
âmúnx com poías. prâtclcirâs c riclro\
suspensos. mcdidâs aproximadâs 1800 x 800 x
7,10 mm x 500 x I 600 x 720 Íun

IINI) 01
RS

4.860,OO
RS

4.860,OO

T() t'^r. R.S 2t.650.00

ü'(,o^.,0.u
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ESTADO I'O MARÁNTLiO

CAMÁRÁ MUNICIPÁ|, DE §ÀO RERT|ÁRDO
c)t,J 0?-629 52A 00At 07

Rta Co ello-\'erk,'n'21J{enh.,CEP ()5 55a OOA

SãaDutlaldo:MÁ
5. CLAUSULA QUDITA _ PAGAMENTO

5.1 - O pagamcnto será Ítilo pcla Câmara Municipal dc São Bcmardo, cm
nâci()nal, mcdiartc lransferôncia llletrônica Bancâria. dircto em conta correntc
ocorrcrá de forma antccipâda. na data de assinatura do contrato. mcdiantc a
comp§tentc Noü fiscal ou Fatura.

da Contratadâ, iun&) ao llânco

da Coítratadi c
apr§sentação dâ

5.1.I - Justifica-se a Íôrma ds pâgamento sstipulndo no sub-itcm 6.1, vislo quc ú um pcríodo
qur cssls emprcsas possucm enorme dc.mandâ. c necessitam uma gar$tjâ que (,
CON I RA I ANlll honrârá o contrâto. visto que são inúmcrâs as oconências-tje desistências
por partc dos CONTR^ [^N l]-.S causando assjm prc.iuizos âos CON I RA IAD0S

5.1.2. A CON] RAl^DÂ dcvcrá pronrcolaÍ na sede desta (.âmara â solicitação dc
pâgamenlo. assinâdâ e cadmhada pclo rcprcscntânte lcgal da cmpresa cm pâpcl timbrado.
contcndo o n! do proccsso licitatório. as inlbrmàçôes para crúdito cm conta c,ir..nt" 

"urrro,nomc c número do Bânco. nomc c númen, da Agéncia c núnlsro da conta. anex rdo a Nota
fiscal devidamcntc atesfr, cmitida sem râsuü, (]Ín lctra bcm legívcl, juntamcntc com cópia
,tl-o 

L.,1tr"ar,r. coprc da nou.J< empcnho como rêmbém as <lc-maii ccnidôes atuâlizâda\:
Cüíiflcâd,, d< I.(rgulandade rlc Situaçâo do lrundo de Garantia do Tompo <le Ser"riço -
F(ITS, Certidão de Dóbitos l'rabalhistas CNDT. C.eÍtidão Negativa dLj Débiro.,unto à
Previdência Social - CNI), Ceúidão Coniuntâ Negâtiva ds I)óbitos Rslâtivos a lÍibuúcs
l-edcrais e à I)ivida 

^tivâ 
da ltniâo. cxpedidâ por ór_iãos da Sccrctaria rla Receira t-edcÍal doIlrasil e dâ I,rocuradoria (;erâl da Fazcndâ Naciónal. e ccrtida)cs negârivâs de débibs

exp€didas porórgãos das Secrctariâs dc Iazsnda do Estado e rlo Município_r.

5.1. Como condiçâo para Adminisüação eÍ'etuar o pagamenk). a licitantc vencedora dcvcrá
manh r â. m(.mâi condtçi,(,. Jr hahilirâçà,\

l:. , ,? 1..9',.*,:' nào rrelui a r(\ponsâbilidade da Conúarada pcto pcrfiib dc\cmpcnho domatrrat n'mc(rdo. §âhcnJ{,-lhu sântr quaiquer irregulaÍidâdcs deteciadas quando rla utilização dordiriJ,, mar(rial:

5.3. 
^ 

nota fiscayfâtura dcvcrá scÍ cmirida pcla pri,pria LonúaBdâ. obrigatoriamcnÍc com onúmcÍo dc inscriçào no CNI,J. con\rante da N.,o Jr láp-nn ..i,, i,,nriui8, náo.r. uoritinOo
notas fiscais/Íàruras emitidas com outro CNPJ. m,ismo dc filiais ou da mârir. ' 

-

5.4. O pagamcnto dar-se-á diretamente na contâ corentc
Bmdesco, âgênciâ n.'0408 e contâ correnle n,.:1282-2.

6. CLÁUSULA SIXTA _ REAJUSTE E ALTERAÇÔES

6.1. í) preçô contrâtJdo c tlx,' < irrçaiu+irsl.
6.2. Ev(ntuái\ alr(râçõc\ cnn[-rruâiiregcr-sc,âo pclâ disciplina do âí 65 da I ei n., 8.666. doI993.
6.3, 

^ 
(lONl lt^TADA ú obrigada â áccitar. nas mcsmas cond;çõcs contratuâis. os acréscimo§

ll:,:llT:1:".. 
q:: se Íizerem necessários, aré o limfte dc 25olo (vint§ 

" "i,rçp lr,,l;r.;;;u',u supK\\o§\ que \( zcr(m n(j(s\árjo.. alc o lrmire J( l5o" t\inr( ( cinito f,,r,íúI,, dovalor rnrutalatualilaJo Jo (unrÍar,,. 
(, tV
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - EXI]CUÇÁo Do oBJETo

7.1. A exccução sc dará dura.nre o pcriodo dc vigênciâ do contraro.
7.2..4s condiçôcs dc execução c rscebimcnto do objc«r são aquelas previstâs no proiêto
Básico, documenlos integrântes e apensos a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA _ FISCALIZAçÃO

&l.A fiscalização da cxccuçâo do ob.jcto será cf.ctuada por Rcprosentânlo dcsignado pcla
CoNI'RA I'ANTF]

9. CLÁUSULA NONA _ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DÀ CONTRÁTADÀ

9.1.As obrigações da CONIR I-^NTI| e da CONIR^IAD^ sào aquclâs previstas noTcrmo de Rel:rência.

IO. CLÁUSULA DÉCIMA_ sANÇÔ[S ADMTNISTRATTVAs

l0 l Comcúc inliação administr,rtiva nos tcrmos da Lci n,,8.666. dc l99l e da Lci n,. 10.520,
dc 2002. a Conúatada que:

10.i.1 incxecutar total ou parcialmcnts qualqucr das obrigações assumjdas em
dccorrincia da cnnlralaçi,,.

19 
t 2 cnscjâr o rctardamcnto da execução do objctoi10.1.3 fiaudar na execução do contratotI0.L4 compoÍlar-\c dc modo inid(lncol

10.1.5 comcter liaudc tiscal:
I0.1.6 n,mÍnliv(rdnroFFta.

L0.f _ A Contratadâ que c,)mctcr qualquer das inliàções discriminadas no subitcm acimaficará ruicira rcm nreiui/,, dâ (\p,)núü l d Jr 
"i', 

ir . .riii*i'a. ..gril:. ;il:'
10 ? ] .adverrênciâ por falra. t(re,, arsim cnrLn<tidas 

"'q*i";;;';;; ,"--_,",prejui^trx rigniticatrro. para a ( ,tnrÍaránle;
lU.J multn m,rraroriâ dc r,.39{ t 7r:ro viÍgula lrês por cento) por dia dc atÍaso injustiÍicado\obr( o vator r1a prrccla inariimplida, atc a-datr a"'"ltrii" ;"ãJ.rpL.*ü oh..*un,lu ulimire d! 30 (úinÍâ) dia.l

10.3.1 multa compcnsatória dc 10% (dez por ccnt(» sobrc o valor total do(ontrato. n(r can, Ju incxccuçâo lotal d,, L,biÉlo:I0.l.l rm ca.,, dc inrxccuçà,, part:ral. a Ínulu (omp(n\.tlória. n,, m(\mopcrccntuât do subircm âcima. <(rí anticadâ d. f,,r"" pr.ip;;.L;;i a obrisâçãoinâdimptida;
l0 3.3 \uspcnsão dc licitrr ij impedimünb de contratar com o órgão. cnridade ou

6.4. As supressõcs rcsuttantcs de a.nra-.cGtradi-n-iililffiIõiffiEi}od..ão
excedcr o limite de 25% (vintc e cinco por ccnto) do valor inicial atualizarlo do contrato.

:lil1I]9TriJ.ir,l" ncla quar a 

^dnlinisrraçào 
t,úbliea opcr:r e aua-c tü.pelo prazo dc atú r1ois anost
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E§TÁDO DO MÀMNILjO

ÇÁMÁTU MUNICIPAL I'E §iO iERNARDO
.NPJ 07-ó29 52A4Xnt 07

R"a ('oheAo l\estor n2l 5-(.-enltu- ( EP: 65.550-!00
Sào B.matdaMÁ

10.4

10.3.4 impcdimonto de licitar e contralâr com a Câmara Municipal de Sã<r

llemardor\4A com o consequenlc dcscredcnciarncnÍo no Sis!§mâ de Cadâstro Próprio
da CAMÀRA pclo prizo dc até cinco anos;
10.1.5 declâraçâo de inidoncidâde pârâ licitar ou contrârâr com â AdministÍação
Pública, enquanto pcrdurarcm os motivos determinantcs da punição ou atú que scia
pÍomovida a rcabilitação pcnrnte â pr(ipria aui()ridadc que aplicou â pcnâlidade. que
scrá conccdida sempÍ€ quc a Contratada rcssàrc à Contratante pelos preiuízos
causadosi

I ambóm ficam sujcitâs às pcnalidâdcs do aí. 87.IIl c lV da Lci n" 8.666. de 1993,

lt.

a Contratada quc:
10.4.1 tenha sofiido condcnâção dclinitiva por praticâr. por mei() dolosos. íiaudc
Íiscal no íecolhimcnt() de quàisquer tributosl
10.4.2 tenha praticado alos ilícitos visando a Íiuslrar os obictivos da liciraçào:

10.4.JdcmonsÍe não possuir idoneidâdc para conlratar com a 
^dministração 

cm viÍude
d(j âtos ilícitos praticados.

10.5 A Âplicação dc qualqu,ir das pcnalidadcs previrtas realizâr-se-á em procc\rio
administrativo quc asscgurará o contradit(irio e a ampla dcresâ à Contratada, obscrvMdo-sc o
procedimcnto prcvisto na I-ci n'8.666. de 1993.
106 A âutoridade compclente, nâ aplicação das sançõss, levará cm consideraçàu a
gravidadc da conduta do inli.ator. o carátcÍ educativo da pcna. bem como o daro causado à
Administração. obscrvado o principi() da proporcionalidade.
10.7 " ^s 

pcnalidados serão obrigâtoriâmcntc registradas no Sistema de Cadastro Próprio

cLÁusl LA DÉcrvA sEcr \DA REsctsÂo

11.1. O prcscnle lermo dc Contrâto fx)dcrá ser rescindido nas hiFxitesrs prcviritas no aÍ.
78 da Lci n" 8.666. de lqg3. com âs conssquências indicadas no art. 80 da mcsma Lui. srm
prciuízo di§. s:mçõ€s aplicávci\.
ll.l. E admissivcl a fusão, cisão ou incory)oraÇão da contraoda com/§m oulra pcssoa
jurídicâ, desdc qu€ sljiam obse ados pula nova pcssoâ jurídica k)dos os rcquisitos dc
hahiliaçào exigidos na licitação originali seiam mantida\ as dümds cláusula\ e condições do
contrato; nào haja prcjuizo à execução do objek) pactuado c haja â anuôncia exprcssâ dâ

^dministração 
à continuidadc do contrato.

11.3. Os casos dc rescisão contratual serão formalmentc motivados, assegurando-sc à
CON l}l7\ IADA o dircito à prévia c ampla defesa.
11.4. A CONTR^IAD^ reconhccc os dircitos da CONIILATANI!_ em caso de
rescisão âdministrativa prevista no art. 77 da Lei n,, Ít.666. de 1991.
I 1.5- O tcrmo dc rescisão scrá precedido dc I{elâlório indicatirc dos seguintr:s aspectos.

I I.5.L Balanço dos cventos contrâtuaisiá cumpidos ou parcialntntc cumpridos:
I 1.5.2. Relação dos pag:unentos.já efetuados c ainda devidos;
1 ] 5.3. Indcnizaçõcs e multas. 

,, ,/I\,t\(-
c'-Àr suLA DÉcrN4,^ sEct DA-r I \ tlL"

/EDAÇors 
{. [r, '

l:.1. L\EJadod( o\llt^l^l)A: L'

12,
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ESTADO DO MÁMNILíO

CAI,L4]A MUNICIPAI, DE SÃO AERNARDO
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12.1.1. caucionar ou utilizar estü Iermo dc Contrato
hnanceira:
12.1.2. intenompcr a exccução contrafual soh àlcgaçâo
paÍe da CON l ll.^ l^NTL. salvo nos casos previstos cm lei.
12.1.3- Subcontrstâr.

pam qualquer opcração

de inadimplemento por

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRÁ _ DoS CAsos oMIsSoS.

13.I . Os casos omissos serão dccididos pela CON I'I{^TANI'L. scgundo as disposições
contidas na L(ji n" 8.ó66. de 1993. na t.ci n" 10.520, dc 2002 c dcmais normas gerais de
licitâções e contrÀtos adminisúàtivos c. subsidi:fiamentc. segundo a\ disposiça)cs conlidas na
Lci n'8.0?8, ds 1990 - C(idigo dc I)(Ícsa dLr (hnsurnidor, c normas c princípios gcrais dos
contratos.

CLÁUSULA DÉCTVA QUARTA - PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRAI 
^NTE 

providenciâr â publicâção deste instrumen(). por
cxtrato. no Diário Oficiâl do Flstâdo. no prazo previsto nâ Lci no Í1.666, de 1993.

15. CLÁUSULÀ DÉCTMA QUINTA _ FORO

15.1. O li)ro prúa solucionar os litigios que dccorrcrcm da sxccução dsst§ lermo dc
Contrah scrá o da Comarca quc abrarge o Municipio de São Bsmardo,MA.

I)ara firmcza e valida<lc do pÂctuado, o prcscntc Termo de Cnntrâto Íoi lâvrado cm três (três) vias
rlc igual tcor. que, dcpois de lido c achado cm ordem, vai assinâdo pelos contracnÍcs.

*_J
ARIX) J TRIBIJZI I)I, 

'ARVAt,HORcsponsá\rl ( I)NI RA IANTI]

I !,STIMI JNlIAS:

t{.

Nome:
CP[:

*,* 
", 
/r,J .11;^br-,r.**

cPt" €51 ).ol ot5 -zz

Sào llemardo/MA. 13 dc agosto dc 2020.

CIPR IA
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