
ESTADO DO HARAI*IAO
POoERUGtStlIWo

G6mara Municipal

GOELHO ilETO

DISPENSA No 003/2021
GoNTRATO No.O1t2o.21
PROCESSO ADM|N|STRATIVO No. OO5t2021.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAUNNN
MUNICIPAL DE COELHO NETO E A TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO
EIRELI.

CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, Estado do MaranhSo, inscrita no CNPJ sob o
no ffi.779.540/0001-00, situada na Rua Rio Branco, s/n - Centro, cidade de Coelho Neto/IvIA.

REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICiPAL DE COELHO NETO, ST, RAfAEI OI|VE A
Cruz, CPF no 434.073.$3-22.

TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO ElRELl, inscrita no CNPJ sob o no

26.561.75510001-59, situada na Rua Bom Pastor, n.946, Anexo A, bairro Centro, cidade de Caxias/MA,
CEP.: 65.607-030.

REPRESENTANTE: SoCIO DA EMPRESA, Senhor Eduardo Francisco Silva Cunha, CPF no O27.1O2.O33-
40.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser6 regido pela Dispensa No 00312021, pelas disposig6es
da Lei Federal no 8.666i1993, pelos princlpios do direito priblim e demais normas pertinentes d esp6cie,
ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cl6usulas e condig6es:

O presente Contrato tem por objeto a Aquisigio de Material de Copa e Cozinha e Material de
Jardinagem.
SerSo partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia e a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrig6es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar5 d Contratada o valor global de R$
16.623,98 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte e tr6s reais e noventa e oito centavos), conforme
descrigSo abaixo:

CAruene MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 55.62(X)OO / CNPJ: O6.779s40^fr1{O / Telefones: 1981347+1262 / 7308

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-rnail: carnaramunicioalcn@bol.com.br
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CONTRATANTE

CONTRATADA

CLAUSULA PRIMEIRA_ DO OBJETO

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATIJAL

ITEM PRODUTO MARCA UN!D. QUANT.
V.

UNITARIO
TOTAL

01 Acendedor de Foo6o LUME Unid. 02 7,50 15,00

02 Bacia Grande Plasnew Unid. 04 16,80 67,20

03 Bandeja lnox grande Tramotina Unid. o4 86,00 344,00

o4 Bandeia Pl5stico Plasnew Unid. 05 13,10 65,50

05 Bandejas de PapelSo Plasnevv Unid. 10 12,O0 120,00

06 Cesto Grande Plasnew Unid. 06 16,50 99,00

07 Copos de Vidro Nadir Unid. 28 4,20 117,60

08 Copos DescartSveis P. Agua 18OMl Totalplast Cento 840 4,50 3.780,00

09 Copos DescartSveis P.caf6 50Ml Totalplast Cento 650 2,10 1.365,00

10 Colheres de sopa inox Tramotina Unid. 20 60,003,00
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11

Escada Dupla de'12 Degraus De
Alum.G

Tigre
Unid. 01

999,00 999,00

12 Extensio Com Tr6s Saidas Jetcon Unid. 06 29,00 174,OO

13 F6sforo maco com 10 unidades Parani Unid. 10 15,40 154,00

14 GarrafaTbrmica Caf6 Termolar 1L 06 40,00 240,00

15 Guardanapos Kitchen Pct. 100 4,10 410,00

16 Jarra de Vidro Nadir Unid. 04 18,40 73,60

17 Jarra Pl6stica Plasnew Unid. 03 14,10 42,30

18 Luvas Medix Unid. 20 6,66 133,20

19 Mangueira 30M Medix Unid. 03 60,11 180,33

20 Pano de Prato Multtex Unid. 12 7,89 94,68

21 Pano de Prato Toalha Multtex Unid. 09 6,55 s8,95

22 Papeiro Grande Tramotina Unid. 02 25,00 50,00

23 Porta BotijSo Cromado Plasnew Unid. 02 8,10 16,20

24 Porta sabSo Plasutil Unid. 03 6,40 19,20

25 Pratos Descart5veis decorados Copobras Unid. 1.000 3,10 3.100,00

26 Prendedores Plasnew Unid. 30 3,10 93,00

27 Pratos Descart6veis comum copobras Unid. 250 2,10 525,00

28 Pratos de louqa decorados Shmidt Unid. 12 20,22 242,U

29 Taca Nadir Unid. 30 3,10 93,00

30 Tapete Multtex Unid. 03 3,50 10,50

31 Tapete Grande Multtex Unid. 02 4,50 9,00

32 Toalha de Papel Scala Pct 500 6,00 3.000,00

33 Toalhinhas Multtex Unid. 10 7,00 70,00

34 Talheres (gafo e faca) Tramotina Par 15 6,88 103,20

35 Torneira para Pia Tigre Unid. 06 10,88 65,28

36 lsqueiro Bic Unid. 05 7,99 39,95

37 Varal de aco Arcelormittal Unid. o1 37,00 37,00

38
Vaso de planta 60x40 tapeio
texturinho

Holambra
Unid. 01

150,80 150,80

39
Vaso de planta 70x50. Redondo
conico polietileno Holambra

Unid. 01
180,55 180,55

40
Vaso de planta 70x80 iliza
polietileno Holambra

Unid. 01
225,30 255,30

TOTAL 16.623,98

Valor Total R$ 16.623,98 (Dezesseis mi!, seiscentos e vinte e tr6s Reais e noventa e oito centavos).

Os pregos permanecerSo irreajustdveis durante a vig6ncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NO PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

As despesas decorrentes do presente Contrato correr6o por conta da seguinte dotagSo orgament6ria:

Fonte de Recursos: Pr6prios
OrgSo: Poder Legislativo
Unidade Orgament6ria: Cdmara Municipalde Coelho Neto

I
PA RAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS OR AMENTARIOS

s
CATUNNA MUNICIPAL DE COETHO NETO.MA

Rua Rio Branco, S/Ne - centro / coelho Neto-MA / cEP 55.62Gooo / 3NPJ: 6.779.ilo/o@1{o / Telefones: 19813473-7262 / 7308
ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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PARAGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO

Projeto/Atividade. Funcionamento e ManutengSo da Cimara Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00 - Material de Consumo

O pagamento serS efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos apos a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que n5o haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante a apresentagSo de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada
da respectiva AutorizagSo de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e i Divida Ativa da
UniSo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos i Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no'1.751 , de 0211012014, do Secret6rio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fomecido pela CEF -
Caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no 8.036/90);

c) CertidSo de Regularidade com a Justiga Trabalhista, CNDT (CertidSo Negativa de D6bitos Trabalhistas)

I - A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo responsdvel pelo recebimento dos objetos
licitados.

II- O pagamento ser5 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

lll - O CONTRATANTE poderS deduzir do montante a pagar os valores conespondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

IV- Nenhum pagamento ser6 efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagSo qualquer
obrigagSo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpldncia, pelo
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou i atualiza@o
monet6ria.

V- N6o serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagSo de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplOncia contratual.

W- E vedada expressamente a realizagSo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagSo
das sang6es previstas neste instrumento e indenizagSo pelos danos decorrentes.

A CONTRAIADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigSes contratuais, os acr6scimos ou supress6es
que se fizerem necess6rios, at6 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art.65, $ 1o da Lei Federal n.o 8.666/'t993.

Oconendo desequilibrio econ6mico-finanoeiro do ontrato, a Administra$o poderA restabelecer a relagio
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo documental e
requerimento expresso do contratado.

/

nnroiEncerno - oos nentrsffiPAR

PARAGRAFO QUARTO- DA ALTERA9AO CONTR.ATUAL

c USULATERCEIRA - DAS OBRIGA 6Es DAs PARTES

\s(CAUNNA MUNICIPAI DE COELHO NETO-MA
Rua Rio Branco, s/Ne - centro / Coelho Neto-MA I cEP 55.52Gmo / CNPJ:6J79.Yolcftrjoo / Telefones: (9s1347}1262 / 7308

ED. VEREADoR FRANclsco FERREIRA/ E+n.il: g4g3Ognl{p{s!@]g.!I
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I- Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo para
fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condig6es e no prazo estabelecido no Termo de Refer6ncia,
contados a partir do recebimento da respectiva AutorizagSo de Fornecimento expedida pelo
CONTRATANTE, conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no Ato convocatorio e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisorio, por estarem em desacordo
com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Referdncia ou com a Proposta de Pregos, no
prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da respectiva NotificagSo;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vfcios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m5ximo de 05 (cinco) dias [teis da
constatagSo do vicio e ds suas expensas, a crit6rio da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecuper6veis, impr6prios ou
inadequados i utilizagSo a que se destinam;

e) n6o transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos i execugSo deste Contrato,
indicando seus enderegos fisico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragio no seu estatuto social, raz6o social, GNPJ, dados
banc6rios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados i AdministragSo ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdenciSrias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fomecimento;

k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serSo
entregues os objetos licitados;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do
trabalho;

m) responder pela supervisio, diregSo t6cnica e administrativa e mSode-obra necess5rias d
execugSo deste Contrato, como (nica e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto is leis trabalhistas e previdencidrias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente i AdministragSo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, n6o excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

CATUAM MUNICIPAT DE COELHO NETO-MA
RuaRioBranco,S/Ne-Centro/CoelhoNeto.MA/CEP55.52GOOO/CNPI:(rc.779.Y1/cffJ7fi/felefones:{98)3473-7262/73Og

ED. vER EADoR F RAN clsco FE R RE I RA / E-mail: eOeE@i9!pdgD!e!q!,@I

PARAGRAFO PRTMETRO - DAS OBRTGA9 ES DA CONTRATADA

s-K
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p) manter, durante a execugio do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas.

O Municipio de Coelho Neto-MA, pessoa juridica de direito priblico, por interm6dio da C6mara do Municlpio
de Coelho Neto obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado,
podendo recusar aquelas que n5o estejam de acordo com as especificaq6es exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos da licitagEo reprovados no recebimento
provisorio;

e) notificar a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos licitados que apresentarem vicios
redibit6rios ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos i CONTRATADA, de acordo com a forma e ptazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar n CONTRATADA toda e qualquer oennincia relaaonada com o fornecimento do
objeto da licitagSo;

h) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

i) propor a aplicagSo das sang6es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

O presente Contrato entrar6 em vigor na data de sua assinatura e findar5 em 3111212A21, condicionada sua
eficScia i publicaSo no Di6rio Oficialdo Municipio.

Par6grafo 0nico: A vig6ncia deste termo poderd ser aditivada, desde que seiam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal8.666193.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no
Termo de Refer6ncia, contados a partir da data de recebimento da AutorizagSo de Fomecimento.

O prazo de entrega poder6 ser prorrogado, a crit6rio do CONTRATANTE, desde
que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeig6es
imprevistas e/ou de forga maior.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de
Refer6ncia, sem 6nus para a CONTRATANTE.

CAruann MUNICIPAL DE coELHo NETo-MA
Rua Rio Branco, s/Ne - centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62c.o0o / CNPJ: a6.779.YO/c[r7-cD / lelefones: {98)347}7262 / t31g

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E{ail: camaramunicioalcn@bol.com.br

I

PARAGRAFO SEGUNDO - DAS OBRTGAQOES DO CONTRATANTE

USULA QUARTA_ DO PRAZO DE VIGc NCIA

CLAUSULA QUINTA_ DO PRAZO DE ENTREGA

lpRRecReFo UNrco

CLAUSULA SEXTA _ DO LOCAL DE ENTREGA
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O recebimento do OBJETO LICITADO serS efetuado por funciondrio responsdvel pela CAUnnn
MUNICIPAL DE COELHO NETO

A entrega deverA ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de
Refer6ncia, mediante Autorizag6o de Fomecimento.

@ocoNTRATANTE,observadooprazodeentrega,verificar5seooBJETo
LICITADO atende is caracterlsticas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA,

- Nio serSo aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive ananh6es; vicios de qualidade ou quantidade deconentes de fabricagSo ou de
transporte inadequado.

@-N5oser5oaceitosobjetoslicitadosdiferentesdasespecificag6esestabelecidas
no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

- Os objetos licitados deverSo ser apresentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violagSo.

- Ap6s verificagSo da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos
provisoriamente, havendo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE emitird recebimento definitivo
mediante ateste.

- O recebimento definitivo n5o isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto d qualidade do objeto da licitagSo entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

Os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio serSo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitui-los no prazo de at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da NotificagSo, arcando com todos os
custos decorrentes.

- A substituigio e as despesas deconentes da remogSo e do transporte serSo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- A substituig6o dos bens n6o exime a CONTRATADA da aplicagSo da
penalidade por atraso na entrega.

- Caso o prazo estipulado no par6grafo primeiro da clausula s6tima deste termo
ndo seja observado, ser6 considerada inexecugSo contratual

A CONTRATADA responderd solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os tome inecuper5veis, impr6prios ou
inadequados i utilizagSo a que se destinam, assim como por aqueles deconentes da disparidade com as
indica@es constantes da embalagem, aplicando-se as disposit'oes contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal n" 8.078/1990.

As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serSo obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressSo das clSusulas de garantia contidas no referido termo.

CATUNNA MUNTCIPAL DE COELHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOOO / CNil:6.779.9o/cftr1fi / rebfones: (98)3473-7262 / 73cE

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+nail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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CLAIJSULA SENMA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO TERCEIRO

IPARAGRAFO QUINTOI

PARAGRAFO SEXTOI

PARAGRAFO SETIMO

USULA OITAVA - DA SUBSI'T, O DOS OBJETOS LICITADOS

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO SEGUNDO

IPARAGRAFO TERCEIROI

CLAUSULA NONA- DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

_ DA GARANTIAetTusutA
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O E MANUTE,USULA ,A PRIMEIRA_ DA MONTAGEM,INSTALAc

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagSo e Manutengio do objeto
Contratado no periodo e nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito ds sang6es
no caso de descumprimento das condig6es estabelecidas

A CONTRATADA n6o poder6 subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como ced6-lo
ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescis6o e aplicagSo das sang6es administrativas
cab[veis.

A fiscalizag6o deste Contrato serd efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for necessSrio A regulariza$o das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagdo das
penalidades previstas neste instrumento.

- As ocorr6ncias verificadas durante a execugSo deste Contrato serSo
registradas em relatorio, cuja c6pia ser6 encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correg6o
das irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

- A fiscalizagSo n6o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeigOes t6cnicas ou vicios no objeto licitado,
e na ocorr6ncia destes, nio implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitar5 a
CONTRATADA ds sang6es previstas Lei Federal no 8.666/1993, e demais normas pertinentes i esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituigSo dos objetos licitados sujeitar6
'--, a Contratada is seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria di6ria de O,O2o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,
em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a julzo da AdministragSo, at6 o limite de 10olo (dez por
cento);

- Diante da inexecugSo total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poder6,
garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advert6ncia escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensSo tempordria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar com a AdministragSo, por
prazo n6o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Priblica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.

CATUAM MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
Rua R,o Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto.MA / CEP 55.52GOOO / CNPJ: ($.779.W/OOO10,/ Telefones: (98)3473-1262 / 73Og

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: camaramunicioalcn@bol.com.br
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9LAUSULA DECTMA SEGUNDA - DA SUBCOxinAiEgFO
6es corurReruAtsDIREITOS E OBRIGA

CLAUSULA, D TERCEIRA_ DA FISCALIZA o

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO SEGUNDO

CLAUSULA DECIMA QITARTA- D,AS PENALIDADES

lpnRacRaro PRTMETRo

PARAGRAFO SEGUNDO
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IPARAGRAFO TERCEIRO: - As sang6es previstas nas allneas "a", 'C' e 'd' poderio ser aplicadas
conjuntamente cpm a prevista na allnea "b"

- Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugSo do certame, n5o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficar5
impedida de licitar e contratar com o Municlpio de Coelho Neto, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagio
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagSo das multas previstas
neste instrumento e das demais cominag6es legais.

- Caberd ao CONTRATANTE propor a aplicagSo das penalidades previstas,
mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigEo.

- Apos a aplicagSo de qualquer penalidade ser6 feita comunicagio escrita d
CONTRATADA e publicagSo no Di6rio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicagSo das penalidades de advertEncia e multa de mora.

@-Asmultasdever5oserrecolhidasnoprazode15(quinze)diasconsecutivos
contados da data da notificagSo, em conta banc6ria a ser informada pelo CONTRATANTE.

- Os valores das multas poderSo ser descontados dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amig6vel ou judicialmente.

- Nenhum pagamento ser6 feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as
multas que lhe tenham sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisdo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei
federal8.666/93.

- Os casos de rescisSo contratual serSo formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

- A rescisdo por descumprimento das cl6usulas contratuais acarretar5 a retengSo
dos cr6ditos decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, al6m das
sang6es previstas neste instrumento.

Qualquer comunicagSo entre as partes a respeito do presente Contrato produzir6 efeitos legais se
processada por publicagSo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro
meio de registro, n5o sendo consideradas comunicag6es verlcais.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
por ela assumidas, as condig6es de habilitagio e qualificagSo exigidas na licitagSo.

O extrato do presente Contrato ser6 publicado plo CONTRATANTE no Di6rio Oficial do Municipio,
obedecendo ao prazo previsto no par6grafo 0nico do art. 61 da Lei Federal n" 8.666/1993, sendo a
publicagSo condigSo indispensdvel d sua efic6cia.
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C6mara Municipa!

GOELHO NETO
kdr Logis.itn Forta e RepMlrfrn

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de COELHO NETO/MA, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer d[vidas oriundas do presente
instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas ap6s lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um so efeito.

Coelho Neto (MA), 2l dejaneiro de2O21.
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Sr. Oliveira Cruz
MUNICIPAL DE COELHO NETO

CONTRATANTE

Cunha
CPF n. O27.rc2.O334O

TECOM DISTRIBUIDORA E COMECIO EIRELI
CONTRATADA

CAuane MUNICIPAL DE coEtHo NETo-MA
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