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Há EDUARDO iviAcALHÁES 

CONTRATO N°. 013/2016 

N 
xtp, UN, 

r.r. 	eri% 
'NT 

sCA 

A CÂMARA MUNICIPAL IML 	EDUARD 	LHAES-BA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa juridic — CNPJ sob o número 	14.440/0001-00, sediada na Av. 

Octogonal, n°. 684, Jardim Imperial, Luis Eduardo Ma alhães — BA, representada pelo 

Presidente ELTON ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, rrlscrito no RG sob n° 13290054-81, 

portador do pCPF/MF n° 026"47.205-50, doravante denominada CON¥ 	TE e a 
Emp 	 COME12 b DOE MAQUIN 	 RVICOS 
LTD 	 1 1 

, n° 439, 
Cent 	nes a o represen ada por seu proprietário, MAURICIO DOS 

SANTOS DIAS, portador da RG n°. 02.031.279-27, inscrito no CPF n°. 355.825.105-91, 

residente e domiciliado em Barreiras/BA, doravante denominada CONTRATADA, tendo em 

vista o que consta no Processo Administrativo n°. 005/2016 e consequentemente, da 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2016 e em observância ao 

disposto nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 3555/00 e 

alterações posteriores, da Lei Complementar n°. 123/06, do Decreto n° 6.204/07, do Decreto 

Municipal n°. 971/2006 e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem 

celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
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LUIS EDUARDO mAGALigES 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

periodicidade semanal 

destinados aos toners 
do serviço de recarga ou similares, bem como fornecimento de suprimentos diversos 

deverão ser originais ou similares, de primeiro uso e não remanufaturados e para a prestação 

termos do que se segue em detalhes na solicitação de compras/termo de referencia. As peças 

magnético, etc.), bem como serviços de recarga de toner e de manutenção de copiadora, nos 

Contratação de empresa para fornecimento de peças (cartuchos toner, cilindro, fusível, rolo 

na Cá 	unicipal 

originais t
tom~
ou st ire_ com 

termo de referencia. 	
Np> 

SUBCLAUSULA PREVIRA 

A empresa contratada deve 

Contratante, de acordo co 

responsável. 

Quando da solicitação a empresa contratada deverá buscai/ os peças/itens/suprimentos a ser 

recarregado diretamente na Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães e, após a recarga, 
, entregar no 'local onde buscowi,sou razer a e 	dos originais o# s' 	es. Igual 

proc 	 observado "ti uirque for 	 s demais 
sup 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei n°. 

10.520/2002, Edital do Pregão Presencial n°. 003/2016 e seus anexos, no Termo de referência, 

à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais documentos que 

compõe o Processo supramencionado que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O rggime de execução deste contrato é INDIRETO POR MENOR PREÇO GLOBAL.
--' 
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coleta e devolução das peças com 

Eduardo Magalhães/BA, conforme 

<04 

os de forma imediata, na sede da 

iante prévia solicitação do setor 

ODUTOS 
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"ft.  

LUIS EDUARDO mAGALIgES 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) 
efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio do Termo de Referência; 

b) designar representante para relacionar-se com a CONTRATADA como responsável pela 
execução do objeto. 

c) 
supervisionar a entrega do(s) produto(s) e a realização do(s) serviço(s), exigindo presteza 

no fornecimento e correção das falhas evemate te detectadas; 

d) permitir acesso da CONTR 	ao loca tertiga do(s) produto(s), necessária ao 
fornecimento deste objeto? 	 -406 
e) esclarecer à CONTRUAD 

fornecimento do objeto; 

O manter, sempre por esc 	a CONTR 
contratado. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigaçõrs Ao 	vrn 	prejuízo ilkàlemais obrigações elit 	bilidades 

) e 	
ncia (Anexo I do Edital 

a 
	:Á  ari À

r
ncial n°. 

003/ 	
s eve ao ser sempre e boa qualidade, segundo os padrões definidos pelos 

órgãos de controle de qualidade e padronização, no que couber, considerando-se as 

disposições da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) quanto às 

responsabilidades dos licitantes enquanto fornecedores e/ou prestadores de serviços nos casos 

de sinistros que acarretem danos à Câmara Municipal, inclusive com a inversão do ônus da 
prova. 

b) Substituir de imediato o(s) produto(s) danificado(s) em decorrência de fatores físicos e/ou 

químicos, quando reclamado pela contratante, tudo de acordo com as disposições do código 
de defesa do consumidor.  
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s entendimentos sobre o objeto 

tempo hábil, com relação ao 



to- 

ontecido em dependênc e ac 

LUIS EDuano mAGALÉS 
c) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 

de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, 

obrigando-se, igualmente, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou 

extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao 

cumprimento do contrato a ser firmado; 

d) Assumir a responsabilidade por todos 

previstas na legislação social e trabalh 

própria, vez que seus empre 

CONTRATANTE; 

e) Assumir a responsaCgdade 

legislação específica de aci 

vítimas os seus empregados 

em conexão com eles, ainda 

por danos causados a terceiros; 

f) Assumir todos os encargos de possível demanda trrnalhista, cível ou penal, relacionada à 

entrega do(sfr produto(s) e exmtção do(s) serviçó$), originariamente tu 	lada por 
prev 

g) A 

do p 

h) 
Em nenhuma hipótese a CONTRATADA, poderá veicular qualquer publicidade ou 

informação citando a CONTRATANTE sem a prévia autorização da mesma; 
i) Indicar uma pessoa hábil para contato direto com o gestor, a fim de resolver todas as 

questões referentes ao bom andamento do contrato; 

j) Substituir de imediato o(s) produto(s) danificado(s), quando reclamado pela 
CONTRATANTE. 

k) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto 

contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos- 
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íI 

a entrega 

os encargos previdenciários e obrigações sociais 

ri vigor, obrigando-se a saldá-los na época 

manter at hum 

eQ) em ocorrência da espécie, forem 

ateriais/execução dos serviços ou 

da CONTRATANTE, inclusive 

vínculo empregatício com a 

obrigações estabelecidas na 

o es e Contrato; 
imento 



M thiv, 

LUIS EiluARD0 mAGALIIAES 

entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 

(três) dias úteis; 

1) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do 

Pregão Presencial n.° 003/2016, durante a vigência do Contrato. 

J) As entregas de produtos/materiais referentes ao Almoxarifado, deverá ser realizada das 

08:00 horas à 12:30 horas, de Segunda-Feira à Quinta- Feira; 

1) A empresa contratada deverá entregar offitt r.  1 solicitado na sede do Poder Legislativo; 
m) A contratada, quando referer g quisição de p 	após o recebimento da autorização 
de fornecimento, terá o prp 	 a dose erial solicitado 
n) As NF deverão ser e reg 	;JI , 	 do 4aterial solicitado/execução do 
serviço. As mesmas dev 	 m o pedido (autorização de 
fornecimento/ordem de ser,  -fia 0t 	seja, par 	pra de Materiais Permanentes, 

Materiais de Consumo e Pre açao de Serviços deverá ser e tida NF equivalentes. 

o) O pagamento somente será reakzado mediante efêtrma prestação do serviço solicitado. 

CLÁUSULISEXTA — DO PREÇO :E DA REVI 

O o 	 o será fornecido pelo durante a 

s toners, 

cartir s zte ais supnmentos estalados aos oners das copiadoras e R$ 5.800,00 (cinco 

mil e oitocentos reais) referente à execução dos serviços de recarga e de manutenção 

constantes da proposta da CONTRATADA, compreendendo todas as despesas e custos 

diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — O preço proposto será fixo e irreajustável durante a 
vigência do Contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — O preço ajustado poderá sofrer correção desde que reste 

comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do 

art. 65, da Lei n° 8.666/93. 
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ação em vigor. con 

SUB 

111iS EDUARDO MAGALIIÂES 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, até o 15° (décimo quinto) dia útil, contado 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesses períodos a fase de ateste da 

mesma — a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de empenho, os números do 

Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa ou da pessoa física, a descrição clara do 

objeto da contração — em moeda corrente nacional, por intermédio da Ordem Bancária e de 

acordo com as 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIME 
t 

fazer constar como benêfi 

condições constantm 15, jroposta da empresa e aceitas pela 

/N  St P4' 	1 Ver)," . 
C' 

 
do pl' ento, a CONTRATADA deverá 

/Fat a correspondente, emitida sem 

O MAGALHÃES-BA, CNPJ n° rasuras, a CÂMARA MUN 

04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGU 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições daS Microempresas e 

Pequeno Porte — SIMPLES, a mesma devera ápreáentar, juntamente 

Fiscal/Faturar a devida comprovação, a fim de evjtai a retenção na forne 

i  MAGA diret.r 	Fiscal esignádo pela O TRATANTE, o qual somente atestará a entrega 

dos itens/materiais/serviços e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento se 

cumpridas pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas e legais. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o 

pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

— Caso a CONTRAT DA seja optante pelo Sistema 

Empresas de 

com a Nota 

ibutos e 
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3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica 

3.3.90.30.0010 — Material de COnsumo 

CLA 

O co 

conforme solicitação 

DO MAGALIIAES 
eljae a data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, 

por esta Casa de Leis, asseguradas todas as garantias previstas neste 

LUÍS EDUARDO mAGALÉS 

SUBCLÁUSULA QUINTA — No caso de incorreção dos documentos apresentados, 

inclusive na nota Fiscal/Fatura, serão estes restituídos á CONTRATADA para as correções 

solicitadas, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

SUBCLÁUSULA SEXTA — a contratada somente fará jus ao pagamento mediante a efetiva 

prestação do serviço (só terá direito ao pagamento se realizar o serviço, não sendo mensal o 

pagamento). 

whStS t1/41(^5,  

CLÁUSULA OITAVAr 	 OR IENTÁRIA E RECURSOS 

FINANCEIROS (7  

Os recursos para custeio da(s 	 contratação correrá(ão) por conta 

a das segui es orçamentárias: 

043 — Governo com particip o de todos 

2.001 — Gerenciamento das Ações Legislativas 

Contrato e no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA FISCALIZAÇÃO 

O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão exercidos por meio de um 

representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos 

quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir, e avaliar o fornecimento dos produtos e 

serviços, objeto deste contrato, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dirv'clas e 

pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, a 

de recursos financeiros própr 
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LUIS EDUARDO MAGALS 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A atividade de fiscalizaçRb não resultará, tampouco, e em 

nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE 

irregularidade ou desconform 	e observada na execução 

ue disso decorra ivalau 

atividade de acompan 

responsabilidade da CONT 

inclusive perante terceiros, 

problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, 

conforme determina o art. 67 da Lei n°. 8.666/1993 e suas alterações. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento do produto e execução dos serviços (objeto do contrato), a 

CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Cabe à 	TADA atender prontamente e dentro do 
prazo estipulado quaisquer exig 	o Fiscal o -t • 

11;.=;.:1A,(Vi1r11:11:1•1. 

TANTE, não implicando essa 

lque exclusão ou redução da 

rita em fornecimento do objeto, 

ualquer falta, falha, problema, 

o Contrato. 

bstituto inerentes ao contrato, sem 

prepostos e/ourssistentes. 

rá estar 

órgãos 

sendo que a inobservância desta condição implicará a 

recusa dos mesmos, bem como seu devido refazimento e/ou adequação, sem que caiba a 

CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

SUBCLÁUSULA QUINTA — As decisões e providências que ultrapassem a competência do 

Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Se, na execução do objeto, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer 

inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, s(6, 
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— Os serviços e os produto 



; 
LUIS EDUARDO mAGALHAES 

prejuízo das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n° 8.666/93, poderá sofrer as 

seguintes penalidades ou sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente 

atualizada, sem prejuízo da aplicação de outros sansões previstas no art. 87, da lei n° 

8.666/1993, na hipótese de recusa injustificada da empresa em celebrar o Contrato, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias útei 

total das obrigações acordadas; 

c) multa de 5% (cinco por 

aos produtos em que ft 

Edital e seus anexos ou no 

tenham sido fixadas penalid 

d) multa de 1% (um por ce 

s, após regularmente convocada, caracterizando inexecução 

MI (IN/  

scal/Fatura referente ao serviço e 

to Weualquer obrigação prevista no 

as aquelas obrigações para as quais 

a de atraso, a mo dia, quando da entrega do(s) 

flui()) 	c,/ //ré/ lb' 

produto(s) e à execução do(s) seviço(s) solicitado(s) fora do prazo estipulado pela Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães, incidente sobre
-. 
 a quantidade que deveria ter sido 

}. 	,. 	 / entregue, contado a partir do pi Hlg.,eiro.dia de atraso, 
• 	.?.., 	(r 

cinco por cento) o 	Obalolaa contratação, q -id 	 dias, ou 

illiSI i EittlirAp nos os 	 Código 

trata esta 

ili  i 

e . 

alínea não 'mpede a rescisão/anulação unilateral do Contrato; 

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão 

contratual por culpa da CONTRATADA. 

g) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA, a qual será aplicada 

gradualmente, conforme a gravidade da infração. 

h) Ficará impedida de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Luís Eduardo 

	

Magalhães/BA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 	 

determinantes da punição, a pessoa jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art 
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MUAzrjA  

LUÍS BUIS mAGALHAES 
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e 

sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações pelo não cumprimento de 

quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui 

a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n° 8.666/1993, inclusive a 

responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados à 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA —

dias corridos, a contar 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TER 

Fiscal/Fatura ou do crédito e 

sendo que, caso o valor da 

na forma da lei. 

(e. 

na CONT 

superior ao c e 

olhida no prazo máximo de 10 (dez) ti 
biment4la comunicação enviada pela 

poderá ser descontado na Nota 

, em favor da CONTRATADA, 

stente, a diferença será cobrada 

SUBCLÁUSULA QUARTAL sanções prevista 

si, podendo ser aplicada de f0~.Riki:rada 94- ;1_ -- A-4 

e contrato são independentes entre 

vamente, sem 	juízo de outras 

errais advier de maA 
caso furtuito ou força maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA — Em qualquer hipótese de aplicação 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 
de sanções, serão 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 

da Lei n°. 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

CONTRATO 
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Anr UNt  

"ca 

LiliS EiluARD0 MAGALHÃES 
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 

contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — A rescisão deste contrato poderá ser: 

I — determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 

contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

II — amigável 	oM latioartes, reduzida a termo no processo, 
desde que haja conveniênci 	a A 	. • 

a  o, 

a ou amigável deverá ser precedida 

ente; 
SUBCLÁUSULA TERC 	Os casos de 	e, 	contratual serão formalmente 
motivados nos autos, assegurado o contraditório e a amplai"defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 

8.666/93, a CONTRATADA reconhece Os direitos da CONTRATANTE, e caso de rescisão 
aduri 	 sta no art. 77, dcilbtado Tigama Legal. 

CLÁ ih 	G A El‘. G 
Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da 
Lei n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por 

extrato, no Diário Oficial dos Munícipios, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorre no prazo de 20 dias daquela data. 
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es-€1 Souza 

983.498.725-00 

LUÍS Efluam() mAGALII mAES 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DO FORO 

O foro para solucionar os litígios que decorrem da execução deste Contrato será o da Justiça 

Estadual da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em três vias de 

igual teor e forma, para um só efeito. 

Luís Eduardo Magalhães-BA, 22 de janeiro de 2016. 
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