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CONTRATO \' OO7l2020/CMSB
PROCESSO ADMT\ISTRÀTIVO N" OOS/2020

TERMO DE CONTRATO QTIE ENTRE .SI
Cf,LEBRAM A CAMARA TI]NICIPAL DE SAO
BF,RNÀRDO E A EMPRIISÀ í]. COEI,HO I,IMA.
PARA PRESTA(]Ão DE sERvI(:os DE
DtGTTALIZAÇÃo, NÀ F()RNIÁ ABAIxo.

L cfur,r.cnÀ. MUNICIPAL DE sÃo Bf,RNARDo,4vIA. inscrirâ no cadâstro Nacional de

Pcssoàs Juridicas sob o n' 07.629.520/0001-07, sediadâ na Rua Concgo Neslor n2l5-Ccntm. CEP:

ó5.550-000, São Bcmârdo/MA, domvantc designada CONTRÁTANTf,, nesle âto rcpresentâdo
pclo Presidcnre o sr. BERNÀRDo JosÉ TRrBt,zl DE cARvÀLHo, brâsilêiro, câssdo,
inscrito no CPF n" CPF n" 961.210.523-49, poíador do RG n" 418126959 SSP^44, residentc e

domiciliado na nestâ Cidade e a cmpresâ C. COELHO LIMÀ, irscrila no Câdasüo Nacional de

Pessoa Juridica CNPJ do Ministcrio dâ Fazenda sob o Ít" 17.949.023 /oo1-40, cstabelecida nâ

Av. Jerônimo de Albuquerque. 25. Ed. Pátio Jardirs. sala 212, Vinhais. CEP ír5 074-199, Sâo Luis,

Maranhâo, neste ato denomirada CONTRATADÀ, reprc§cntado por CILOMAR COELHO
LIMÀ, brasileiro, ca-sado, inscrito no CPF sob o Ít" 742.219.202-12 e RC n'0336637020073
SSP/MA, RESOLVEM celebmr o presenlc Conlralo decorrcnlc da licitaçào ía modalidade

Dispensa de Licitaçào e do Processo Adúinistrâtivo n.'005/2020, com fundamento da Lei n'
8.666. de 2l dejunho de 1993, dâ Lci n' 10.520. dc l7 dejulho dc 2002 e na Lci li'8 078, de 1990

- Código de Defesa do Consumidor. mediante as scgui es cláusulas c condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA _ OBJETO

O objeto do presenlc Termo de Contrâto é â (lontrxtoção D€ Pessos Jurídica E§pecislizâdâ Perâ

Prcstâção De Serviços De Digitalürção De Documênto§ do erercicio 2020 Prrâ envio ao TCf,-
MÁ, pertencentes à Câmârâ Municipât de São Bemrrdo/DlA. conformc esPecificações c

quantitativos estâbclccidos no Edital do PrcSão identificado no preâmbulo e na proposla vencedorâ.

os quais integram este instrumeúto. independcnte de transcrição.

l.l. Discrimimção do objcto:

ITE\I tl-\.-I)

Seíviços digitalizâçÀo dc todo o âccrvo processual fisico
retêrente âo ano dc 2020 €m PDt- com OCR.
organizados conforme lN-TCll/MA P.íencenlcs â

Câmara Municipal d€ São Bemardo, inclusive pÍolcssos

de pagàmento. com fornecimento de mão<tc-obrâ

e\clurivd e todos o' equinimenl,,{ c malcr!àtc

necessfuios pdÍa supoíe e complela cxccução dos

Tratamcnlo
digitâl
dc imagem

PREÇO TOTÀL

RS 7.500.00
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2. ( LÁ1 StiLA SEGtr\ D \ - \ t(;Ê\( tÁ

O prâzo de vigénciâ deste Teflro dc Contrato ó dc l0 (dcz) rneses a paíir dl; sua assinatuÍa. nâo

ultrapâssândo 31,'1212020, podcndo ser prorogado. por igurl pcriodo, Dos termos do inciso II do
aÍ. 7il. da Lei n." 9.579/12.

3. CLÁUSULA TERCEIRA _ PREÇO

3.1. O valor do pÍesente Termo dc Contrato é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

3.2 O cronograma dc desembolso seÍá Ícalizado em uma únicâ ctapa, sendo, a paíir da assinâtura
do conrâto. nos tcrmos da alinea "b", inciso XIV do aÍ. 40, da Lci FedeÉl n' 8.666193.

3.3. No valor acima esLio incluidas todas as desp€sâs ordinárias diretas € indiretas decorrentes da

execuÇâo contmtual. inclusive tributos e/ou impostos. encârgos sociâis, tlabalhislas,
pÍevidenciários, fiscâis e comerciais il1cidentes. taxa de adminislmção, frete. scguro e outros
ncccsúrios ao cumprimento inregral do objeto da contm[ação.

4. CLÁLSULÀ QUÀRTA _ DOTAçÃO OR( AMENTÁRIA

4.1. Às despesas deconentes desta contÉtaçào cslão pmgrãmadâs em dotaçâo oÍçamenlária
própriâ, prcvista no orçamento da CâmaÍa, pam o exercicio dc 2018, na classificação abaixo:

0l 031 0020 2107 0000 3.1.90.39.00

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 - o pagamento scú fcito pcla Câmara Municipal de sâo Bemardo, cm moeda coÍente
nacionâI, mediante Transferência Eletrônica Bâncfuia, direto em conta correnlc da Coltratada e

ocorÍená de forma âniecipâdâ, nâ data dc assinalum do contmlo. mediante a apresetrtaçâo dâ

competente Nota Fiscâl ou Fâtura,

5.1.I - JustiÍica-se a forma dc pâgâmento cstipulado no sub-itcm 6.1, visto que é um peÍiodo
que essas empresas possucm eno[ne demandÀ c nccessitam uma gamntia que o

CoNTRATANTE honÉiri o conÍmto, vislo que sâo inúmerâs a-s ocoúências de desistências

por paÍe dos CONTRATANTES câusândo assim prejuízos âos CoNTRATADOS

5.1.2. A CONTRATADA deverá prolocolâr na scdc desia Câmarâ a solicitaçâo dc

pagâmcnlo. assinada e carimbadâ pclo Ícpresentânte legâl da emprcsa cm papel timbrado,
contendo o no do pÍoccsso licitâtório, âs intbrmaçõcs paÍa crédito em conla corrente comor

nome e númsro do Banco. noms e núnrero dâ Agência c númcro da contâ, anexando a Nota

Fiscâl dcvidamenle atesla. cmilida scm msüÍâ. em lclÍa bcm l€givel, juntamenre com cópia

do contmto, cópia dâ notâ de empenho como também âs demais certidõe. âtualizadâs:

CcÉificado de Regularidadô de Situação do Fundo dc Carantia do Tempo de Serviço _

FGTS. CoÍtidào de Débitos TÍabalhislâs - CNDT. Csítidào N€Saliva dc Débito junto à
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Previdênciâ Social - CND, Certidâo Conjünra Negativa de Débitos Relativos â Tributos
Federais e â Divida Ativa da União, expcdidâ por órgãos da Secretariâ dâ Receita Fed€ral do
Brasil e da Procuradoia Geml da Fâzenda Nacionâl, e ccrtidôcs negativas de débitos
cxpcdidas por órgãos das Secretâdas dc Fâzcnda do EstÂdo e do Município.

5.1. Como condiçâo pârâ Administraçào cfctuar o pagâmenlo, a licitante vencedora deverá
mantcr as mesmas condições de habililâçào;

5.2. O r€cebimento não exclui â rcsponsâbilidâdc da Cônúrtâdâ pelo pcrfeito desempcnho
material fornecido, cabendo-lhe sâmr quaisquer irrcgularidâdes detecladas quatrdo da utilização
referido matcriali

5.3. Á notâ fiscayfatum deverá scr cmitida pelâ própria Contratada, obdgatoriâÍncntc com o
númcro dc inscrição no CNPJ, constanie da N-ora dc Empcnho e do ContmÍo, não se admitindo
notas fiscais/fatums emitidas com outro CNPJ. mesmo de filiâis ou da matriz.

o. cr-Áusur-l srxtA - REAJtrsrE E ALTERAÇôES

6.1. O preço conmtado é fixo e irrcajustávcl.
6.2. Eventuais alterações conÍatuais rcgcr-sc-ão pela disciplinâ do art. 65 da Lei n' tt.666, de

1991.
6.3, A CONTRATADA é obrigada a âceitâÍ. nas mcsmâs condiçôcs co[trâruâis, os alróscimos
ou supressôes que se lizerem neccssáíios, âté o limitc de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial aiualizado do contrato.
6.4. As supressôes rcsullânies dc acoÍlo cclcbrado cnlrc as partes contmtantes poderão

cxccder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do coDtrato.

.7. clÁusur-l sÉrrlrl - ExEcuÇÁo Do oBJETo

7.1. A execuçâo se daní durante o periodo de vigência do contrato-
7.2. As condiçôes de execuçâo e recebimcnlo do objcto sào aquclas prsvistas no IgIIlg-C§
RêfeÍência e DroDostâ venc€dom, documentos integrantes e âpensos a êste contÍalo,

8. cLAíJsuLA oITAvA - FrscAlrzAÇÃo

8.1. A fircalr/açào da execuçáo do oticro
CONTRÀTANTE.

scú cÍatuada por Represeniante desigüado pcla

9. CLÁU§ULA NONA_ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DÀ CONTRATADA

9,1. As obrigâçôes da CONTRATANTE c da CONTRÁTADA são aquelas previstas llo
Termo de Referência.

Ítt
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to. <rr-Átstrt-l oÉclNtÀ, sANÇÕrs ADMrNrsrRATrvAs

10.:

Comete infraçâo administmtiva nos termos da Lei n' 8.666. de 1993 e da Lci n" 10.520,
de 2002, â Cotrtrârada que:
l0.l.l inexccutar lotal ou parcialmcÍtc qualquer dâs obrigaçõcs assümidas em

deco[ôncia da contmtação;
I0.L2 ensejar o rctârdâmento da execução do objcto;
l0.l .3 frâudar nâ execução do contrat{ri
10.1.4 comportâr-se dc modo inidôneo;
l0.l.5 cometer fraude Íiscâli
10.1.6 nâo manlivera proposta.

A ContÍatada quc cometcr qualquer das infraçõcs discriminadas no subitcm acima

t0l

ficará sujeita, sem prejuizo dâ rcsponsabilidade civil e címinal, às seguintes sançõcs:
10.2.1 advcíêociâ por fahâs lcvcs, assim entendidâs aquelâs que nào âcarretem
pÍejuizos signiÍicativos pam â Contralante;

10.3 multâ momtória de 0.3ôá (zcru virgula Íês poÍ cenlo) por dia de atÍeso injustificado
sobrc o valor da parccla inadimplida. âté a data do efetivo inâdimplemento, observândo o
limire de 30 (trinrâ) diâsi

10.3.1 multa compensatória d. llo/o (dez por cento) sobÍe o vâlor toial do
contralo, no caso de inexecuçâo tolal do objeto;
l0.3.2 em ca-\o de incx!'cuÇào pâÍciâI, a mulla compensâtória, no mcsmo
pcrcentual do subitcm acima, será aplicada de lorma proporcional à obrigação
inadimplida;
10.3.3 suspcnsâo dc licitâr e impedimcnto de contrâtar com o órgâo. entidâde ou
unidade administrâtiva pela qual â AdmiDistração Pública opem e atuâ concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
10.3.4 impedimento de licitaÍ c contratar com a Câmara Municipal de São

Bemardo/MA com o consequentc dcscredenciamcrto no Sisrema dc Câdasúo Póprio
da CAMARA pelo prÀzo d€ âté cinco anos;
10.3.5 dcclaração de inidoncidade para licitar ou cont.atar com â Administraqào
Pública, enquanto pcrdumrem os motivos determinantcs da puniçào ou alé que seja
promovida a reabililaçào pemnle a prôpria autoridâdc que aplicou â pcnalidade, quc
será concedida scmprc que a Contratada ressarcir a ContÍatânte pelos prejuizos

t0.4 Também licânr suieitas às pcnâlidâdes do art. 87, Ill c IV da Lci r" 8.6í,6. dc 1993.

a Conlratada que:

10.4.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por mcio dolosos, fraude
fiscal Do recolhimcnto dc quâisquer tributos;
'1O.4.2 tenha pmticado atos ilicitos visando a fiustmr os obj€tivos dâ licilaçâo;

lo.4.3demonstre nào possuir idoncidade para contratar com a Administraçâo em virtude
dc atos i!ícitos praticados.

10.5 A aplicação de qualqucÍ das penalidades previstas Íealizar-se-á em proceslo
âdministÉtivo quc âsseguÍaú o contmdilório c a ampla dcfi:sa à Contratada. observândo-se o
proccdimento pr€visto na Lei n'8.666, de 1993.
10.ó A autoridade compdente. na aFlicaçâo dâs sânçõcs, levafii em consrdcraçào
gravidade da conduta do infÍatot o câútcr educativo da penâ, bem como o dano causado
Àdministrãção, observado o priDcipio da proporcionaljdâdc.

r(
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10.7 ^ As penalidades scrão obrigatoriâmente registÍadas no Sistcma de Cadâstro Próprio
dâ CAMARÂ.

tt. clÁusuu »ÉctMA sEcuNDA - R-EsclsÃo

11.1. O prescnte Tcrmo de Contrato podeÉ ser r§scindido nas hipótcses prcvstas no aí-
78 da Lei n" E.6ó6, dc 1993, com as conscqüências indicadas no art. 80 da Desría Lei, sem
prcjuizo das sânçõcs aplicáveis.
11.2. E âdmissivcl a frlsão, cisão ou incorporação da contratâda coÍVem outa pcssoa
juridicâ, desdc que sejdn obseÍvados pclâ novâ pessoa .juridica todos os Íequisitos de
hâbililâçào exigidos nâ licitação original; sejam mantidâs as demais cláusulas e condições do
contralo; não haja preiuízo à €xccução do objcro pacnrado e hâja a anuência expressa da
Administraçào à continuidâdc do contratô-
I1.3. Os casos dc rescisâo contratual serâo formâlmentc motivados, âssegumndo-se à
CONTRATÂDA o dircilo à prévia € âmpla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direilos da CONTRATANTE em caso de
rescisâo administrativa previsra no arl. 77 da Lei n. ti.666, de 199j.
I 1.5,. O termo dc rescisao seÉ prccedido de Relatório indicativo dos seguintes aspcctos.
conformc o caso:

11.5.1. Bâlanço dos evenros contratuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relaçào dos pagamcntos jâ cfctuados e âindâ devidos;
I1.5.3. Indenizaçôes e multas.

12. CLÁUsULÀ DÉCIMÀ sEGITNDÀ - vEDAÇÔf,s

12.1. É vedâdo à CONTRATADA:
l2.l.l. caucionar ou utilizár este Tsmlo dc Conlrâto
financeüat
12.1.2. intcrromper a cxccuçâo contrntuâl sob alegaçâo
parte da CONTRATAT_TE, salvo nos casos previstos em lei.
l2.l.l. Subcontrâtâr.

lJ. CLÁUsULA DÉCIMA TERCEIR,A. _ Dos CAsoS oM|ssos.

13.1. Os casos omissos seÍâo decididos p€lâ CONTRATANTE. segundo âs disposiçôes
contidas nâ Lei n" 8.666, de 1993. nâ Lci n,, 10.520. de 2002 e dem;is normas gemis rJc
licitaçõcs e conÍatos administrativos c. sübsidiâriamente, segundo as disposições co-ntidas na
Lei n'8.078. de 1990 - Código de Defcsâ do Consumidor - e normas c principios gemis dos

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - PTIBLICAÇÂo

14.1. Incumbiá à CONTRATANTE providelciar a publicaçâo deste insrrumento, por
extralo. ío Diiido Oficial do Estado, no prazo previsro na Lei n.13.666, de 1993.

para qualquer opcrâçâo

de inadimplemento por

1,Í.

T(
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ FoRo

15.1. O Foro paÍa solucionar os litigios que decorrercm da execuçâo destc Termo de
Contrato seÍá o da Comarca de Sào Bernârdo/MA.

Para Íirmezâ e validâde do pactuado. o presenre Termo de Conhto foi lâvrado em 02 (duâs) vias
de igual teor, quc, depois de lido c achado cnr ordem. vai assinado pelos contrâentes.

Sâo Ucmârdo/MA.04 de março dc 2020

TESTEMLNHAS:

Nome:
CPF: -r'",/-/, 7ú 1.7ú1-V7

R\ I)E ( AR\'{I,IIO
vcl legâl da CONTRÀTANTE

(k*,.- G,/A L""----
( ILO}IÀR C OELHO LIfI,\

Peln(ON1IiATAI)A

No*", L-L L,* j,,r-^--
cPF: o\/1" LoI" 0J3_ Z L
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