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MTNTITA DO CON?RÀTO

CONTRATON" /2020/PMAAP

TItRIlto Df, CONTRATO Qtlu
E\TRE SI CT]LEBRÂ T A CÂMARA
\II'\I( IP'\L t)E sdo
BERIiARDO/]![À E
N,{ FOR}IÀ.{BAIXO:

A CÂMARÂ MUNICIPAL Df, SÃO BERNARDO/MA. inscrila no Cadastro Nacionât dc
Pessoas Juridicas sob o n.'0?.í129.520/0001-07, §cdiada nâ Rua Conego Nestor ngls_Centro,
CEP: 65.550-000, São BcmaÍdo/MA. domvante designâda CONTRÂTÀNTE. ne$e alo
reprcsentado pelo presiderte o sr. BERNARDo JosÉ TruBUZI DE CARVALIIO,
bÍâsileiro, c{ssdo, inscriro no CPF n. CpF n" 961.230.52349, poÍâdor do RG n, 4t It326959
SSP,MA, residente e domiciliado na nesta Cidade c a empÍcsa _inscrira no Cadâsho
Nacional de Pessoa Juridrca CNPJ do Ministério aa pazena, sot o n cstabelccida(inserir eddereço completo), neste âto denonrjnariâ CONT n fTnO,çcprcsenladâ por(nserir o cargo). senho(â) (qualificâção do signâtário do contrâto), ;n"".ià'oo óra*t.. a"
Pessoa Fisica CPF. sob o_, portador do R.c. í,, dc acordo ;om a Íeprescntaçãô tcgal
que. lhe é outorgâda pfi _(insêdr qual doainstrumentos: procuração/contrato
social/estâtuto socisl) RESOLVnM .êtebrâr o prescntc Contrato decoientc da'ti"ituçao ,u
modâlidâde Dispensa de Licifação n.,'_ c do processo Adminisfrtivo n." /2020tcom lirndamcnro da Lei tr 8.6ó6, dc 2l de junho de 199j. da Lei n. tO.S:ó, à" iZãyurr,o ac

i9^91 : l, !:l no-x07x. dc teeo - cod,s{} de Defcsa rto con.umrrlor. ,.ai"nr" u. 
""gu,nr.,clâusulrs c co dlçõss:

I. CLÁUSULA PRIM EIRA _ OBJtrTO

o objcto do prcsente Temro dc contraro é a contrstâção De pessoa Juridicâ EspecializadaPârâ Prestação Dê serviços De Digirrlizâçào ó" Do"urn"rrto" aã--"*rli"io zozopertencentelr à Câmsrâ Municipâl de Sâo Bernsrdo,MA). coni.orme 
".p."il*ç0.. .quanÍiEtivos csrabelecidos no Ediral do prcgào idcDtificado n. p*i.irf.-!-nu p-po","

vcncedora, os quais inlcgram este instrumcnto, independcnte de tràns;rição.

l.l. Discriminaçào do objcÍoj

ITE]ll t;\t)

Tratâmcnto
digrtâl
dc imagem

s.nrços rrgiralizac'iu ae rod; o;erv;pÍo.§surt t6iro
r.rererÍe ru ünü de 2020 em pDt rum O( R.
úrednr/ãd"\ .r'nforrnc tN-'tCt- MA [1eícnc.nrc( à
( imüJ I,lun'('fâl dc S;u B(mrÍdo. InLtusi\( pn,(e$o,
de pâgamcnto, com lbm.cimeDto de màoJe-obÍa
cxclúivâ c k)dos o( eqtripanenkrs c mâte.;air
nccessâÍros para suporrc € compteb cxccuçâo dos

PRIÇO TOIÂt_
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2. CLÁUSULA SEGI NDA_ vIGÊNcI4

O prâzo de vigência dcste Termo de Contmto atô 31112/2020 a paíú de suâ assinaturâ, podcndo
ser prorÍogado, por igüal período, nos tcrmos do hciso Il do aí. 78. da Lei n: 9.579112. O
plazo d€ cxecução será de aró 30 (trinra) dias a paÍi da solicitâçào.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O vâlor do presente Termo de Contmto e de RS ............(..........._...).

3.2 O cronogramâ dc descmbolso scÍá realizâdo em umâ única elâpa sendo, â paíir da
assinatuÍa do contmlo, nos tcrmos da âlíflea ..b.', inciso XMo aÍ. 40. dâ Lei Federal n.
8.666/93.

3.1. No valor acima estào incluidas todas as despcsas ordinárias diretas e údiretas decoremes
da execuçâo contrâtua|, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, tmbâlhistas,
previdenciários, Íiscais e comcrciais incidenres. tâxâ de administração, fÍete, seguro e ouíos
necesúrios âo cump.imento útcgrâl do objeto dâ contralâçào.

4. CLÁUSULÀ QTIARTA _ DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

4.1. As despcsas decoÍrentes desta contraraçâo cstâo programâdas em dotaçâo orçâmentária
própriâ, previstâ no orçamcnlo da Câmarâ. pârâ o cxcrciiio ãe 2020, na classificaçao abai,<o:

0t 03t 0020 2107 0000 3.3.90.39.00

5. CLÁUSULA QTIIIiTA - PÁGAMENTO

5.1 - O_ pagamenlo será feito pela Câmara Municipal dc Sào Bernardo, em
nacional, mediantc Transferênciâ Eletrônicà Bâúcáriâ_ direto em conla corÍenlc
ocorrcú de forma antecipada. na data dc assinatura do contmto. mcdiânte â
competentc Nota Fiscâl ou FaÍum.

5.l.l 
_- 

Justrfica-se a forma dc nagumcnto esrrpulâdo no sub-rtem ô.1, !tsto que é um
pcrrodo que cssâ\ emnresas p(rssuetn enurmc demândd. e necesrilâm ,rn, qoaunt,u ou. uCONTRATÀNTE hotuará o conralo, vi$o que sào iflúmeras a§.ir.,en.ii A"
desistências por panc dos CONTP-{TANTÉS câusândo assim pür;;, 

"".CONTRATADOS.

5.1.2. A CONTRÁTADA dcveú prorocolar nâ sedc d!\râ Câmam â soliciraçào de
pagamcnto. assinada c carilnbâdâ pclo rcprescntânte legal da empresa em papel timbrado,
conrendo o n" do processo trcitarorro, as infonnações poIa 

"Àaito "_ "àrtu "or."ot"como: nome c número do Banco. nome c número da Agência e número da conta,
anexando a Nota Fiscal dcvidamente atestâ, emitida semr;urâ, cm letIa bcm legjvel,

dâ Contrâtada e
aprcscntâção dâ
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juntamente com cópia do contrato, cópiâ da nora dc empcnho como tâmbém as demais
c€íidôes atualizadas: Certificado de Regulaídade de Situaçâo do Fundo de Garantia do
T€mpo de SeÍviço - FGTS, Ccrtidào de Débitos Trâbalhistâs CNDT, Certidão Negativa
de Débito junto à Previdênci. Social - CND, Ceíidâo Conjuüta Ncgativa de Dóbitos
Relalivos a Tributos Fedemis c à Dívjda Aliva da União, cxpedida por órgãos da
Secretaria da Reccita Federal do Brâsil c dâ Procuradoria Geral da Fâzenda Nacional- e
ceíidões negativas de débitos expcdidas por órgãos das Secrctarias de Fâzendâ do Esiâdo
e do Municipio.

5.1. Como condição pam Administmção efetuâr o pagamento, a licitánte vencedom deverá
manter as mesmas cordições de habilitâçào;

5.2. O reccbimcnto nào exclui a rcsponsabilidade dâ Contratada pelo perfeito desempcúo
do material fomecido, câbendo-lhc sanar quaisquer irrcgularidadcs deteclâdas quando da
ulilizáçào do referido marcnal,

5-3. A nota fiscayfâturâ devcrii ser cmitida pela pópria Contratadâ. obrigatoriameote com o
número dc inscriçâo no CNPJ. conslante da Noia de Empenho e do Contmto, nâo se admitindo
notâs fiscais/farums emitidas com ouuo CNPJ, mesmo de filiais ou dâ mâtriz.

5.4. O pagamento dâÍ-sc-á direlamenle na conta corrcnte da Conlrâtâdr, junto ao Banco
_, âgência n" ; e conta corrcÍltc n.,

6. CLÁUSULA SEXTÂ _ REAJ{ISTE E AL'ITRAÇÕES

6.1. O preço contratado e fixo e irr€aiustável.
6.2. Ev€ntuais altcrâções contrâtuais rcgcr-se,ào pela disciplina do ân.
de I993.
6.3. À CONTRATADA ó obrigada â âceilar. nâs
d(ré\crmus ou sunrcssôes quc \c ílleÍcnt nece\sarios.
ccnto) do vâlor iniciâl âtualizado do conrrato.

65 da Lei na 8.666,

mesmâs condições contÍafuais. os
alc o limilcdc 25% (vinte ecinco por

6.4. As supressões resultântes de acoÍdo celcbrado cntre as paÍes contÍâtaDtes poderão
cxccder o limite de 25% (vinte c cinco por cento) do valor iniciàl atualizado do contrato.

7. CLÁUSULÀ SÉTIMA - ExEcUÇÃo Do oBJETo

7.1. A execução se dará durante o periodo de vigência do contmlo.
7.2. As condições de exccução e reccbimento do objeao são aquelâs previstas no f!I4g-lh
Referêncis e pÍooostâ veícedora, documentos iniegrantes à 

"p"oao. 
, 

"at" "o-rt"rto.

8. CLÀÚSULA OITAVA - [ISCALIZAÇÃO

&1. A Íscalização da execuçâo do objeto será efetuada por Reprcscntantc dcsignado pelâ
CONTRATANTE,
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9. CLÁUSULA NONA _ OBRIGAÇÔf,S DA (]ONTRATÀNTE E DÀ CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE c da CONTRATADA sào âquelas previstas no
Termo de Refcrência.

IO. CLÁUSULA DÚCIMÀ-SAN(]OES ÀDMINISTRA.TIVAS

l0.l Cometc infração administrativâ nos teÍÍnos da Lei n" 8.666. de l99l e da Lei n"
10.520. de 2002, a Contrâtâda que:
l0.l.l inexecuiar total ou paícialmcntc qualquer das obÍigaçõcs assumidas em

deoorrêDcia da contrataçâo;
I 0. I .2 e"sej ar o rclardamento da cxecu ção dô objeto;
10.1.3 fmudar na cxecução do contraloi
10.1.4 compoÍar-se de modo inidônco;
t0.1.5 cometer fraude fiscal;
10.1.6 não mantivcÍ a proposta.

10.2 A Contratâdâ quc cometer qualquer das infrações discriminadas no subilcm
acima ficará sujeitâ, sem prEjuizo dâ rcsponsâbilidade civil e criminal, às seguintes

10.2.1 advertência por falta"s leves, assim cnlcndidas aquclas gue não

acaIretem prejuizos significativos paÍa a Contratante;
10.3 multa moratóriâ de 0.3% (zero vírgula três por cento) por dia de a1râso

injrrstificado sobrc o valor da parcelâ inâdimplida até a data do efelivo inadimplcmento,
observando o limite de 30 (rrinla) diasi

10.3.1 multa compcnsatória dc l0% (dez por cento) sobre o valor lotâl do

côÍtratô, no câso de inexecução totâl do objeto;
10.3.2 em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensâtóriâ. no mesmo
perccntual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigaçào

inadimplida;
10.3.3 suspcnsâo de licitâr e impcdimento dc contràlar com o órgào, entidade

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública operà e atua

concrctamente, pelo prazo de até dois anosi
10.3.4 impedimenlo de liciÍár e confatar com a Câmara Munioipal de Sào

BcmaÍdo,MA com o consegucntc descrcdenciamcnto no Sistcmâ dc CadâstÍo

Próprio da CAMARA pelo púzo de até cinco ânosl
10.3.5 dcclaraçào de inidoícidâdc para licitar ou conlmtâr com â

Administração Públicâ. enquânto lerduraÍem os motivos dcteminantes dâ puniçâo
ou âtó que seja promovida a reâbilitâção perante a própria autoridâdc que aplicou a

penalidade, que será concedida semprc que a Conhtada rcssarcir a Contratânte
pelos prejuizos câusados:

Também ficam sujeiias às penâlidâdes do art- tt7. ltl e ry da Lei n" 8.6ó6. dc

1993, a Contratada que:
10.4.1 telha sofrido cordenâçào definitiva por pmticar, por meio dolosos'
fraudc fiscal no rccolhúDcnto de quaisquer tsibutôsi
10.4.2 tenha prâiicãdo atos ilicitos visando a frustrar os objctivos dâ licitaçàol

lo-4.3dcmonstrc nao possuir idoDcidadc paÍa contrâ!âr com a Admini§tração em

virtude de atos ilicitos praticados.

10.4
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10.5 A âplicâção dc qualqucr das penalidâdes previstas realizaÍ-se-á cm processo
âdministratavo que asseguraú o contradirório c â anplâ defcsa à Contratada. obscÍvândo-se
o procedimcnto previsto na Lei n'8.666, de 1993.
t0.ó A autoridade compcteülc. na âplicaçào das saÍçôes, levará €m consideração
grâvidâde da condutâ do infrator, o cafiitcr educattvo da pena. bem como o dâno causado
Adminislração, obscrvado o principio da pÍoporcionalidâdc.

aspeclos! conforme o caso:
11.5.1. Batanço

dos scguintcs

à

107 As pcnalidadcs serâo obrigaloriâmenre registrâdas no S,stema de Cadastro
Próprio dâ CAMAiA.

I I. ( LÁI'STILA DÉ( IMA SEGIINI)A - RIS('ISÀO

I Ll. (J prcscntc Tenno dc Conlrâto podcrá ser rescindido nas hipóteses previstas no
aÍ. 78 da Lci n" 8.666, de 1993. com as conscquências indicadas no art. gO da mesma Lei,
sem prcjuizo dâs sânçõ€s aplicáveis.
11.2. E admissivcl a fusâo. cisão ou incorporâçào dâ contrâtada com/em outÍa pcssoâ
juridica, desde quc sejam obscrvados pcla no!â pcssoá turidica todos os reouisitos de
hâbilitação cxigidos na licirâçào origiflal; seJflm manndJs;s demais clàusulas c condiçôes
do_conlmroi não haja prejuizo â exccuçào do objeto pactuâdo s haja a anuência exprcssa da
Àdministração à continuidade do contn«r
I 1.3. Os câsos ile rescisâo confrrual ser:io formâlmcnrc motrvados. âssesuratrdo_se à
CONTRATADA o d'reiro i prcr râ c ampld dcfcsâ.
11.4. A CONTRATADA reconhecc os direitos da CONT&{TANTE em caso de
rescisâo âdministmtiva prcvista no an. 77 da Lein,,g.666. de 1993
11.5. O renno dc Ícscisâo seÍá prccedido dc Rclatório indicalivo

t2.

I 1.s.2.
I t.5.3.

dos evcntos contmruais já cumpridos ou paÍcialmentc

cl,ÁusuLA DÉcrMA sf,GrrNDA _ laEDAçÕf,s

12.1. É vedado à CONTRATADA:
l2.l.l. cârEionar ou utilizar cstc Termo de ConrÍâto para qualquer operação
financeirat
l2.l.2. iflterrompcr a execuçào contmtual sob alegaçâo de inadimplemcnlo poÍ
paÍc da CONTRATANTE, salvo nos casos previsros im lei.
12.1.3. Subcontratâr.

CLÁUSULÁ DÉCIMA Tf,RcEIRÁ _ Dos CAsos oMISsos.

13.1. Os casos omissos serào dcrididos pelâ CON-TR^TANTE, seguodo as
disposições contidas na Lei n 8.666, de t993. na L;i n. fO.s2o, ae 2OOZ e àemals nãrmar
gerars de licrtaçõc. e conúatos âdmjnistmtrvos c. subsid,ariâmcnrc. segundo as dispostçócs
contidâs na Lei n" 8.078, de 1990 - Codi8o de Dcfesa do Consuárdor . n'o-o" .principios gcrais dos cotrtmtos.

Rclaçâo dos pagamenlosjá efeiuâdos c âindâ dl;lidosi
lndedzaçôes c muhâs.

13.

t_w
tl'ê/rfz20.o
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14. CLÁUSULÁ DÉCIMA QT]ARTÀ _ PUBLICAÇÁO

14.1. IncumbiÉ à CONTRATÀNTE providenciar a publicâçâo deste insúumenro, por
€xtIato, no Diário Oficial do Eslado. no prazo prcvisto na Lei n,,8.6ó6, dc t993.

15. CLÁUSTILA DÉCIMA QTIINTA _ FORO

15.1. O Foro para solucionar os litigios que deconcÍem da execuçào deste Temo de
Contràto será o dâ Comarca que âbrange o Municipio de São BcmaÍdo/lvlA.

Para IiÍmêza c validade do pâctuado, o presente Tcrmo de Conrralo foi lavmdo em três (três)
vias de igual teor. que, depois de lido c achâdo cm ordem, vai assinÂdo pelos contraentes.

de.-....-........--...-..................... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

a--aL
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