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LUIS EDUA,DogAGALIIAES 
CONTRATO N°. 020/2016 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa jurídica — CNPJ sob o número 04.214.440/0001-00, sediada na Rua 

Octogonal, n° 684, Jardim Imperial, Luis Eduardo Magalhães — BA, representada pelo Presidente 

ELTON ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, inscrito no RG sob n° 13290054-81, portador do 

CPF/MF n° 026.517.205-50, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ALINNE 

CAVALCANTE DE MENEZES ME, inscrita no CNPJ n°, 07.512.464/0001-26, situada na Praça 

Marechal Eurico Dutra, s/n, Centro, Catolândia/BA, representada por sua proprietária ALINNE 

CAVALCANTE DE MENEZES, portadora da CI n°. 0762406224 SSP/BA, doravante 

denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°. 

027/2016 e consequentemente, da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°. 

013/2016 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; do Decreto Municipal n°. 971/2006, da Lei 

Complementar n° 123/06; e subsidiariamente da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

O Contrato tem por objeto a aquisição de material de expediente para uso da Câmara Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães, nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos, termo de 

referência e proposta final. 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. Marca QUANT 
VLR 

UNIT 

VLR 

TOTAL 

1 
Almofada 	para carimbo, 	n° 3, 

azul, 6,7x22 cm 
UNID. Pilot 20 R$ 	4,29 R$ 85,80 

2 
Aplicador para cola quente para 

bastao de silicone 07 mm 
UNID. Brasfort 20 R$ 18,39 R$ 367,80 

3 
Aplicador para cola quente para 

bastao de silicone 11 mm 
UNID. Brasfort 20 R$ 	18,39 R$ 367,80 

4 
Apontador de lápis plastico 

lamina de aço c/ deposito 
UNID. Maped 100 R$ 	2,35 R$ 235,00 

5 
Bandeja para documentos com 4 

divisórias 
UNID. Waleu 100 R$ 	35,76 R$ 3.576,00 

6 Barbante UNID. Supremo 50 R$ 	8,59 R$ 429,50 

7 
Bastão 	de 	silicone 	para 	cola 

quente, 07mm 
UNID. eccofer 100 R$ 	0,61 R$ 61,00 

8 
Bastão 	de 	silicone 	para 	cola 

quente, llmm 
UNID. eccofer 200 R$ 	0,98 R$ 196,00 

9 
Blinder clips 	de 	metal, 	51mm, 

1x12 cor preto 
CAIXA Baicchi 200 R$ 	14,31 R$ 2.862,00 

10 
Under clips de metal, 41mm, 

1x12 cor preto 
CAIXA baicchi 200 R$ 	8459 R$ 1.718,00 

11 
Bloco adesivo, 12mmx43mm, cor 

amarela, cx c/4und 
CAIXA Pimaco 200 R$ 	2,45 R$ 490,00 

12 
Bloco adesivo, 50mmx38mm, cor 

amarela, cx c/4und 
CAIXA Pimaco 200 R$ 	6,13 R$ 1.226,00 

13 
Bloco 	adesivo, 	76mmx102mm, 

com 100 folhas cor amarela 
CAIXA Pimaco 200 R$ 	3,27 R$ 654,00 

14 
Bloco 	Adesivo 	Marcador 	de 

paginas, 5x25, cores diversas 
CAIXA Pimaco 50 R$ 	6,13 R$ 306,50 

15 Borrachas 	de 	apagar, 	medida UNID. axe 50 R$ 	0,50 R$ 25,00 
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16 
Bubina termica 5,5 cm, 300 mt 

para relogio de ponto 
UNID. Pratic 200 R$ 	36,79 R$ 7.358,00 

17 
Caderno grande capa dura com 

espiral, 96 folhas 
UNID. Jandaia 200 R$ 	9,20 R$ 1.840,00 

18 
caderno pequeno capa dura, 

140x202 mm. 200 folhas 
UNID. Jandaia 200 R$ 	2,04 R$ 408,00 

19 
Caixa organizadora em plástico, 

tam. Média 
UNI». Nova Onda 100 R$ 	11,64 R$ 1.164,00 

20 

Caixa organizadora em plastico, 

tam:44 cm x largura: 32 cm x 

altura: 22 cm 

UNID. Nova Onda 100 12$ 	30,66 R$ 3.066,00 

21 

Caixa 	para 	arquivo 	morto, 

plastico 	desmontavel, 	30x24x7,5 

cm 

UNID. Nova Onda 600 R$ 	9,20 12$ 5.520,00 

22 

Calculadora, 12 digitos, 2 pilhas, 

medidas 19,5xem15,5x4cm, visor 

12,7x3 CM 

UNID. Elgin 100 R$ 	24,52 R$ 2.452,00 

23 
Caiteta azul - esfer1ografica, ponta 
■ 

mediana, 1,0mxiii, 
CAIXA Bic 3000 ,$ 	002 R$ 2.760,00 

24 
Caneta corretiva 8.0 ml multiuso 

01 unid 
UNID. Bic 100 R$ 	8,17 R$ 817,00 

25 Caneta p/ CD/DVD 2.0 mm preta UNID. Pilot 40 R$ 	3,25 R$ 130,00 

26 
Caneta preta-esferiográfica, ponta 

mediana, 1.0 mm, 
UNID. Bic 3000 R$ 	0,75 R$ 2.250,00 

27 
Caneta 	vermelha-esferiográfica, 

ponta mediana, 1.0 mm, 
UNID. Bic 500 R$ 	0,72 R$ 360,00 

28 Capa box para CD e DVD UNID. Amaury 300 R$ 	1,28 R$ 384,00 

29 Cartolina 150 g 50x66 branca UNID. Copel 50 R$ 	0,36 R$ 18,00 

30 Clips Galvanizado n° 0 cx com 100 CAIXA Iara 100 R$ 	6,13 
.-, 	

R$ 613 00 - 
-' 	
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unidades 

31 
Clips Galvanizado n° 2/0 cx com 

100 unidades 
CAIXA Iara 150 R$ 	6,13 R$ 919,50 

32 
Clips Galvanizado n° 6/0 cx com 

50 unidades 
CAIXA Iara 100 R$ 	7,35 R$ 735,00 

33 
Clips Galvanizado n° 8/0 cx com 

50 unidades 
CAIXA Iara 120 R$ 	7,35 R$ 882,00 

34 Cola branca, 90 gr UNID. Gluck 100 R$ 	1,53 R$ 153,00 

35 Cola em bastão UNID. Gluck 70 R$ 	1,94 R$ 135,80 

36 Cola instantanea 3 g HINDI. Tribond 50 R$ 	1,59 R$ 79,50 

37 Cola para evea e isopor 35 gr UNID. Giuck 50 R$ 	3,20 R$ 160,00 

38 Colchetes cx com 72 unidades CAIXA Pdlycol 50 R$ 	7,35 R$ 367,50 

39 Corretivo em fita 4,2mmx6mm UNID. 
Faber 

Castell 
100 R$ 	2,45 R$ 245,00 

40 
Corretivo liquido a base de 

agua,18 ml 
UNID. Maxi 80 R$ 	1,10 R$ 88,00 

41 
Creme não tóxico para manuseio 

de papeis 12gr,  
UNID. Carbrink 50 R$ 	2,21 R$ 110,50 

42 
Display de parede em ac lico tipo 

A4 
UNID. Ac imet 50 R$ 	23,29 R$ 1.164,50 

43 DVD-R virgem 8x4,7 GB 120 min UNID. Maxprint 300 R$ 	0,61 R$ 183,00 

44 
Elastico para dinheiro Pct com 

100 gr 
PACOTE Manuth 70 R$ 	6,01 14$ 420,70 

45 Envelope pardo 240 mmx340 mm UNID. Maxprint 60 R$ 	0,12 R$ 7,20 

46 Envelope pardo 260 mmx360 mm UNID. Maxprint 60 R$ 	0,15 R$ 9,00 

47 Envelope branco 11x23 mm UNID. Maxprint 200 R$ 	0,13 R$ 26,00 

48 Estilete, G 478, 01 peça UNID. Molin 50 R$ 	1,13 R$ 56,50 

49 
Extrator de grampos, espatula em 

aço, 15x2cm 
UNID. Japan 60 R$ 	1,53 R$ 91,80 

--"N 
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50 
trasnparente 

Filme plastico autoadesivo 

contact 45cmx10m 
UNID. Contact 50 R$ 	2,45 R$ 122,50 

51 
Fita adesiva dupla face branca 

acrilicca 1 rolo de 19mmx30mt 
UNID. Adelbras 50 R$ 	2,86 R$ 143,00 

52 
Fita adesiva, transparente, 

48xmmx50m pct c/5 unid 
PACOTE Adelbras 80 R$ 	18,39 R$ 1.471,20 

53 
Fita adesiva, transparente, 

12xmmx30m pct c/5 unid 
PACOTE Adelbras 60 R$ 	14,71 R$ 882,60 

54 
Fita crepe, medida 18 mmx50mts 

cor branca 
UNLD. Adelbras 60 R$ 	3,07 R$ 184,20 

55 
Grampeador, plastico 25 folhas, 

cores diversas 
UNID. 

Gramp 

Line 
100 R$ 	12,26 R$ 1.226,00 

56 
Grampeador de mesa grande para 

100 folhas, cores diversas 
UNID. 

Gramp 

Line 
30 R$ 	40,46 R$ 1.213,80  

57 

Grampo para grampeador n° 

23/13 galvanizados cx com 1.000 

unid 

CAIXA Iara 30 R$ 	3,68 R$ 110,40 

58 
Grampo p4ra grampeador n° 26/6 

galvanizados cx com 5M00 unid 
CAIXA Iara 80 R$ 	6,13 R$ 490,40 

59 
Grampo, trilho, para pasta 

suspensa, plastico, pct com 50 unid 
PACOTE Iara 60 R$ 	9,81 R$ 588,60 

60 
lacre para convite carteia com 100 

unid cor prata 
UNID. Cromus 300 R$ 	1,63 R$ 489,00 

61 Lapis preto, redondo, n° 2 cx. 1x44 CAIXA AXE 25 R$ 	40,46 R$ 1.011,50 

62 
Lapiseira ponta n° 0.5 mm de 

grafit 1 unid 
UNID. 

Faber 

Castell 
80 R$ 	7,35 R$ 588,00  

63 
Livro de ata capa dura, 100 pg 

31x21,7 cm 
UNID. SD 150 R$ 	7,15 R$ 1.072,50 

64 
Livro de ata capa dura, 50 pg 

313421,7 cm 
UNID. SD 120 R$ 	5,11 R$ 6..Q2*1 
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Livro de protocolo de 

correspondencia, 21,6x15,3 cm 104 

folhas 

CA% 

,%%)...A. M Uive, 

UNID. 

mAGALHAES 

SD 80 R$ 	7,35 R$ 588,00 

66 
Marca texto, ponta de poliester, cx 

1x12 cores diversas 
CAIXA Pilot 60 R$ 	11,03 R$ 661,80 

67 Midia CD virgens, 700 mb 80 min. UNID. Maxprint 300 R$ 	0,49 R$ 147,00 

68 

Papel A-4, papel celulose, 75 

gr/m2, 210x297, branca, 10x500 

folhas 

CAIXA Rino 300 R$ 181,00 R$ 54.300,00 

69 
Papel carbono, azul, tamanho 

oficio 22x33 cm 
UNTO. 

Gramp 

Line 
$0 R$ 	0,12 R$ 6,00 

70 
Papel cartão A4 Pct com 50 folhas. 

Cores diversas 
PACOTE Suzano 100 R$ 	18,39 R$ 1.839,00 

71 

Pasta AZ, papelão plastificada, 

tam. Oficio, lombo largo, 

34,5x28,5x7,0 cm 

UNID. Frama 500 R$ 	6,85 

- 

R$ 3.425,00 

72 Pasta catalogo c/100 envelopes UNID. ACP 100 R$ 	8,59 R$ 859,00 

73 
Pasta com elastico transparente, 

plastiço, tam. A4 
UNID. Polibras 120 R$ 	5,00 R$ 600,00 

74 
Pasta com elastico, plastica, 

pequena, tam. 20,5x24,5 
UNID. Polibras 80 R$ 	4,00 R$ 320,00 

75 

Pasta com Elastico, plastica 

grande, capacidade para 500 

folhas 

UNID. Polibras 100 R$ 	5,65 R$ 565,00 

76 
Pasta plastica em L, incolor tam. 

A4 
UNID. Polibras 50 R$ 	0,97 R$ 48,50 

77 Pasta Sanfonada UNID. Dello 100 R$ 	4,91 R$ 491,00 

78 

Pasta suspensa marmore, plastico, 

hastes lateral, plastico e grampo 

plastico, 11,2x29x42cm 

UNID. Dello 1000 R$ 	1,53 R 	.530,00 

6 .....------• 	 11)4' 
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Percevejos latonados cx com 100 

unidades 

Ca 
eMtikir  

% 

CAIXA 

MAGAUMES 

- 4 

Classe 30 R$ 	0,16 R$ 4,80 

80 
Perfurador de papel, 2 furos, 60 11, 

cor diversas 
UNID. Maped 30 R$ 	49,05 R$ 1.471,50 

81 
Perfurador de papel, 2 furos, p/ 35 

fl 
UNID. Maped 60 R$ 	18,00 R$ 1080,00 

82 
Prancheta em acrilico tamanho 

A4, cores diversas 
UNID. Waleu 30 R$ 	9,81 R$ 294,30 

83 Pilha AA pacote com 2 unidades PACOTE Raiovac 200 R$ 	7,15 R$ 1.430,00 

84 Pilha AAA pacote com 2 unidades PACOTE Raiovac 200 R$ 	8,79 R$ 1.758,00 

85 
Pincel Atomico, azul, ponta 

chanfrada, tinta a base de álcool 
UNID. Compact 50 R$ 	6,13 R$ 306,50 

86 
Pincel marcador permanente 

ponta media preta 
UNID. Compact 50 R$ 	3,72 R$ 186,00 

87 Ponta grafite n° 5 para lapiseira UNID. 
Faber 

Castell 
50 R$ 	6,42 R$ 321,00 

88 Porta caneta tripla, cor fumê UNID. Acrimet 20 R$ 	18,33 R$ 366,60 

89 
Porta cartão de visita para mesa 

/400 
UNID. Acrimet 50 R$ 	9,20 R$ 460,00 

90 
Porta CDS longo com capacidade 

para 48 CDS 
UNIR Acrimet 30 R$ 	5,52 R$ 165,60 

91 
Quadro de aviso 90x60 feltro 

moldura madeira cor verde escuro 
UNID. Sousa 30 R$ 	31,88 R$ 956,40 

92 Reguas de 30 cm em acrílico UNID. Waleu 120 R$ 	1,94 R$ 232,80 

93 
Tesoura lâmina em aço inox, 

1,5mm, largura 17 cm 
UNID. Jocarofficer 80 R$ 	5,53 R$ 442,40 

94 
Tinta para carimbo, azul, 42 ml, 

base de agua 
UNID. Printy 25 R$ 	4,29 R$ 107,25 

95 

Visor de etiqueta para pasta 

suspensa, cx c/ 20 unidade 
UNID. Dello 100 R$ 	0,92 R$ 92,00 

. 
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Papel A-3 42x29,7 cm papel 90 

96 gr/m2, branca, 5 x 500 folhas 
85 R$ 199,50 R$ 16.957,50 

UNID. Rino 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO FORNECIMENTO 

Quando da solicitação a empresa contratada deverá prestar os serviços/fornecer o objeto de forma 

imediata na sede da Contratante de acordo com as especificações constantes de cada Ordem de 

Serviço, no prazo estipulado pela Câmara Municipal, conforme especificações contidas no termo 

de referência, no Edital e na Proposta apresentada. 

A CONTRATADA se obrigará a prestar os serviços/fornecer o objeto descrito neste diretamente 

na sede do Poder Legislativo durante todo o seu horário de ,Weionamento, de forma integral, de 

acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Luis Eduardo Magalhães. 

Fica ressalvado o dever da vencedora que não tenha estabelecnnento, filial ou sede no município 

de Luís Eduardo Magalhães de providenciar Declaração que ateste sua capacidade para atender as 

solicitações previstas no parágrafo anterior no ato do recebimento da requisição emitida pela 

Câmara Municipal. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto desta licitação deverá ser prestado em conformidade 

com o estabelecido no edital e na proposta apresentada. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A locomoção dos profissionais responsáveá at¢ as unidades da 

Câmara Municipal é de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Na hipótese de ficar constatada qualquer anormalidade no 

objeto a ser adquirido ou na prestação dos serviços, inclusive no que se refere à qualidade deles, 

a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) providenciar a devida substituição necessária, correndo 

por sua conta e risco, sem nenhum ônus à Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA, no 

prazo estabelecido formalmente pela Administração, observando-se as condições estabelecidas 

para o fornecimento, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas 

pelas leis federais n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DA VINCULAÇÃO 

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

10520/2002, Edital do Pregão Presencial n°. 013/2016 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 QUARTA — DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O regime de execução deste contrato e INDIRETO POR MENOR PREÇO GLOBAL. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Supervisionar a prestação dos serviços/fornecimento do objeto contrato, exigindo presteza na 

execução e correção das falhas eventualmente detectadas; 

b) Efetuar os pagamentos, observadas as disposições do item próprio do Termo de Referência; 

c) designar representante para relacionar-se com a Adjudicatária como responsável pela 

fiscalização das atividades contratuais; 

d) Permitir que o pessoal da CONTRATADA tenha acesso ao local da execução/fornecimento do 

objeto; 

e) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao 

fornecimento do objeto e oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA 

possa desempenhar a prestação dos serviços/fornecimento do objeto solicitado pelo Setor 

responsável; 

O manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 

g) receber a execução/fornecimento do objeto desde que atenda aos requisitos des e_ccuiti-ato e do 

Edital, ou indicar as razões da recusa; 
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h) A CONTRATANTE se reserva o direito de acompanhar e fiscalizar o objeto deste contrato 

através de um representante da administração, especialmente designado, a quem caberá registrar 

em livro ou documento próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

inseridas no Termo de Referência (Anexo I do Edital): 

a) executar o objeto de acordo com as especificações do Edital do Pregão Presencial n.° 013/2016; 

os quais deverão ser sempre de 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 dos materiais 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) danificados em decorrência de fatores físicos e/ou 

químicos, quando reclamado pela contratante, tudo de acordo com as disposições do código de 

defesa do consumidor. 

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 os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

e) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, fore e vílmás -osseus 
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empregados quando da execução/fornecimento do objeto, ainda que acontecido em dependência 

da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros; 

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

execução/fornecimento do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

contingência; 

g) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

serviços/fornecimento do objeto deste Contrato; 

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, durante o período de vigência do contrato, todas as condições exigidas para habilitação 

e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial n°. 013/2016. 

I) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do contrato; 

m) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela ADJUDICANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

n) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da 

CÂMARA MUNICIPAL, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, 

não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do 

acompanhamento realizado pela ADJUDICANTE; 

o) Comunicar à ADJUDICANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; 

p) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da 

ADJUDICANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução contratual 

devendo orientar seus empregados nesse sentido; fornecer o objeto conforme especificação e 

preço registrados no edital e contrato; 

q) Fornecer o objeto solicitado no respectivo endereço do órgão ADJUDICANTE; 
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r) A ADJUDICADA deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações que 

eventualmente possa ter acesso, durante os procedimentos de fornecimento dos seus materiais, 

s) É de inteira responsabilidade da contratada assegurar a quantidade dos produtos fornecidos, 

devendo os mesmo estar acondicionados em embalagens apropriadas e dentro do prazo de 

validade estipulado, obrigando — se, ainda, a substituir os produtos com problemas de fabricação, 

imperfeição, vicio, qualidade inferior ás solicitadas, produtos estragados ou de marca diversa da 

estipulada na proposta no prazo fixado pela contratante; 

t) 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; 

u) A empresa contratada deverá entregar o material solicitado na sede do Poder Legislativo; 

v) A contratada, quando referente a aquisição de produtos, após o recebimento da autorização de 

fornecimento, terá o prazo de 48 horas para entrega do material solicitado. 

x) As NF deverão ser entregues mediante a entrega do material solicitado. As mesmas deverão 

está de acordo com o pedido (autorização de fornecimento/ordem de serviço), ou seja, para cada 

compra de Materiais Permanentes, Materiais de Consumo e Prestação de Serviços deverá ser 

emitida NF equivalentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PREÇO E DA REVISÃO 

O objeto do presente Contrato será fornecido pelo preço global de R$ 1491800,00 (Cento e 

quarenta e nove mil e oitocentos reais), obtido durante a licitação, 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. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 

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

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

condições constantes na proposta da empresa e aceitas pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA — Para a execução do pagamento, a CONTRATADA deverá 

fazer constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, 

a CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CNPJ n° 

04.214.440/0001-00. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de 

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microernpresas e Empresas de Pequeno Porte —

SIMPLES, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 

em vigor. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA — A nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada 

diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o qual somente atestará a entrega dos 

itens/materiais 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. 

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. 
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CLÁUSULA NONA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

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

recursos financeiros próprios à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

043 — Governo com a participação de todos 

2.001 — Gerenciamento das Ações Legislativas 

3.3.90.30.00.00 — Material de Consumo 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA VIGÊNCIA 

O contrato terá prazo de validade da data da sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, conforme 

solicitação por esta Casa de Leis, asseguradas todas as garantiu previstas neste Contrato e no 

Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — 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 a execução/fornecimento do objeto deste 

contrato, bem corno dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 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 pela execução do serviço/fornecimento dos produtos (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 CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo 

estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao contrato, sem que disso 

decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de 

acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilid 

et)  
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CONTRATADA que é total e irrestrita em fornecimento do objeto, inclusive perante terceiros, 

respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade 

observada na execução do Contrato. 

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

nenhuma hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos 

e/ou assistentes. 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Os serviços/fornecimento de materiais, objeto deste Contrato, 

deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas pelos 

órgãos competentes e pela CONTRATANTE, 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 SEGUNDA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

ocorrer inadimplentento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA, esta, 

sem 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 úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações 

acordadas; 

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente aos 

serviços/fornecimento de materiais em que for constatado o descumprimento de ualquer 
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obrigação prevista no Edital e seus anexos ou no termo de contratual, ressalvadas aquelas 

obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, quando da execução/ 

fornecimento do objeto fora do prazo estipulado pela Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães, incidente sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir do 

primeiro dia de atraso. 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando decorridos 30 dias, ou 

mais, de atraso multa de 1% (um por cento) pelo atraso, nos, termos do art. 412 do Código Civil, 

incidente sobre o valor total da contratação. A aplicação da multa de que trata esta alínea não 

impede 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 praticár quaisquer atos previstos no artigo 7°, 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 — A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O valor da multa poderá ser descontado na Nota Fiscal/Fatura 

ou do crédito existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o 

valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, 

podendo ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Não será aplicada multa se, justificadamente e 

comprovadamente, o atraso no fornecimento dos materiais advier de caso furtuito ou força 

maior. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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 QUARTA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO: CONTRATO 

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, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser prece 'da de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente; 

17 	 Ad 

, oa  
Rua Octogonal, n° 684 - Jardim Imperial - Luís Eduardo Magalhães - Ba 

CEP 47.850-000 - Tel.: 3628-8900 - www.cmlem.ba.gov.br  
CNPJ: 04.214.440/0009 -UU 



m 

LiliS EDU ktogAGAISIES 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA — Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 

nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

SUBCLÁUSULA QUARTA — Conforme o disposto no inciso IX, do art. 55, da Lei 8.666/93, a 

CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77, do referido Diploma Legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos praticados pela CONTRATANTE cabem recursos na forma prevista no art. 109, da Lei 

n°. 8.666/1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — 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 ocorrer no prazo de 20 dias daquela data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — 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, 18 de fevereiro de 2016. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

ELTON ALVES DE ALMEIDA 

CONTRATANTE 
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LUIS EDUARDO mAGALFINAES 

c. a/ 

ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES ME 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

All 
Ily..---,- -, 
f f-1 artins de Carvalho 

011.310.135-06 	 3.498.725-00 
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