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CA NT RATO ADM I N I ST RATIVO

CoNTRATO No. 001/2019.
PROCESSO ADMINI STRATIVO NO. O22I2O1I.

CONTMTO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO E A EMPRESA G. DO N. LOBO JUNIOR - EPP.

WlcAmnnnMUNlclPALDEcoELHoNETo,EstadodoMaranhio,inscritanoCNPJsobo
no 06.779-540/0001-00, situada na Rua Rio Branco, s/n - Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

\-. REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNtciPAL DE cOELHo NETo, Senhor Marcos Aur6tio
Oliveira Tourinho, CPF no 009.368.813-05.

WGDoN.LoBoJUNloR-EPP,inscritanoCNPJsobonoo7.328.o18/o00166,situadana
Rua Padre Alfredo, 46 - Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

REPRESENTANTE: PROCURADOR DA EMPRESA, Senhor Francisco Lopes da Silva, CpF no
449.298.383-04.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser6 regido pelo Edital do Preg6o Presencial No 009/201g,
q9la9-{qnosig6es da Lei Federal No 10.520/2002, a Lei Federal no 8.666/19db, da Lei Complementar No
123|2OAO modificada pela Lei Complementar 147DA14. pelos principios do direito publim e demais normas
pertinentes d esp6cie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cl6usulas e condig6es:

\-/

Q presente 0ontrato tem por ohjeto 0 Farneaimenta de dtlllilEMl

ser6o partes integrantes deste contrato o Ato convocat6rio, o Termo de
convocat5rio) e a proposta de pregos apresentada pela OONTRATADA,
transcrig6es.

Refer6ncia (Anexo
independenternente

I do ato
de suas

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 d Contratada o valor global de R$
64.870,00 (Sessenta e quarto miloitocentos e setenta Reais), conforme descrigEo abaixo:

Os pregos permanecer6o ineajust6veis durante
NA CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO QUA

As despesas decorrentes do presente
Fonte de Recursos: Pr6prios

ia do presente Contrato, SALVO PELO PREVTSTO
DESTE INSTRUMENTO.

conta da seguinte dotagEo orgament6ria:

COETHO NETO.MA
Neto-MA / CEP / cNPJt 6.779.*O/cf[:{O / Tetefones: (*)3p.73-1262 / 1*8Rua Rio Branco, S/Na -

FERREIRA / camaramunicipalcn@bol,com.hrr



ESilDomHrnAiXrIO
FoDERtf,(tsulilo

Cimara Municipal

coELHo ilttu
Podal,turfs Fso r Rcfnildlo

6196o: Poder Legislativo
Unidade Orgament6ria: Cdmara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e Manuteng6o da C6mara Municipal
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
01 .01,01 .01 .031 .001 0.2001 .0000.

O pagamento seri 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 fiscalifatura devidamente atestada, acompanhada
da respectiva Autorizag6o 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 d Divida Ativa da

Uni6o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos d Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751, de 0211O12014, 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, devidemente atualizado (Lei no 8.036/90);

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

| - A nota fiscalffatura ser6 conferida e atestada pelo respons6vel pelo recebimento dos objetos
licitados.

ll- O pagamento ser6 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

ttt - O CONTRATANTE poder5 deduzir do montante a pagar os valores corespondentes a mullas ou

indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

IV- Nenhum pagamento ser6 efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidag6o qualquer

obrigagao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplOncia, pelo

desiumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou d atualizagao

monet6ria.

V- N5o ser6o efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagSo de

obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpl6ncia contratual.

W- E vedada expressamente a realizafio de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobranga bancdria, mediante boleto ou mesmo o protesto de t[tu[o, sob pena de aplicagSo

das sang6es previstas neste instrumento e indenizagEo pelos danos decorrentes.

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato poderii restabelecer a relagSo

pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alfnea d, da comprovagSo documental e

requerimento expresso do contratado.

Rua Rio Branco, s/Ng - Centro /
ED.

{o I Telefones: 198)3473-1262 I 7W
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I- Dentre outras atribuig6es deconentes da celebragfio 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 Autorizag6o de Fornecimento expedida pelo
CONTRATANTE, conforme especificag6es t6cnicas estabelecidas no Ato convocat6rio e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio, por estarem em desacordo
com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Refer6ncia ou com a Proposta de Pregos, no
prazo de at6 05 (cinco) dias fteis, contados a partir da respectiva NotificagSo;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo de 05 (cinco) dias 0teis 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 elou quantidade que os tome irrecuper6veis, impr6prios ou
inadequados A 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 d execugSo deste Contrato,
indicando seus enderegos flsico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-sfmiles;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragio no seu estatuto social, razSo social, CNPJ, dados
bancSrios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

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

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuig6es e obrigagdes 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
trabalho;

de seguranga, higiene e medicina do

m) responder pela supervisSo, diregio t6cnica e e m6o-de-obra necess6rias i
execug6o deste Contrato, como 0nica e exclusiva

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos quando em servigo, por

tudo quanto ds leis trabalhistas e previdenci5rias lhes

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou i i Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do licitados, n6o excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou RATANTE:

cAruana
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho

ED. VEREADOR

Telefones: 198}3473-1262 / 1*8
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el .A16T das obrigag6es descritas no presente contrato, a @ntratada deverd cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Reier6ncia;

q) manter, durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitag6o e qualificagdo exigidas

A CAMARA MUNICIPAL 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 especificagoes eiigiAas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos da licitag6o reprovados no recebimento
provis6rio;

e) notificar a CONTMTADA para a substituigSo dos objetos licitados que apresentarem v[cios
redibit6rios ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos i CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as nonnas administrativas e finanmiras em vigor;

g) comunicar i CONTRATADA toda e qualquer ocorrBncia relacionada com o fomecimento do
objeto da licitagSo;

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

i) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratante deverd cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Referdncia;

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

O presente Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e ter6 vig6ncia por 12 (doze) meses,
condicionada sua eficdcia d publicagio no Didrio oficial do Municipio

Pardgl{o unico: A vig6ncia deste termo poderS ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal8.666/93.

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

O prazo de entrega poder6 ser , a crit6rio do TANTE, desde
que a CONTRATADA formalize o pedido por
imprevistas e/ou de forga maior.

caso fortuito, sujei@es

Rua Rio Branco, S/N9 - Centro / Coelho
ED. VEREADOR

1{O ,/ Telefones: (!}81347}1262 I l30&



Refer6ncia, mediante Autorizag5o de Fomecimento.

ffiocoNTRATANTE,observadooprazodeentrega,verificar5seooBJETo
ffiracteristicasespecificadasnoTermodeRefer6nciaenaPropostada
CONTRATADA.\./
@-N5oserdoaceitososobjetoslicitadosqueapreSentemavariasdequalquer
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transporte inadequado.
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A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de

Refer6ncia, sem Onus para a CONTRATANTE.

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por funcion6rio respons6vel pela CAMARA

MUNICIPAL DE COELHO NETO ou pelo respons6vel pela unidade solicitante, mediante atesto da nota

fiscal.

A entrega dever5 ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de

- Nio serSo aceitos objetos licitados diferentes das especificag6es estabelecidas

no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

ffi-osobjetoslicitadosdever6oserapresentadosemsuasembalagenshabituaisde
venda, sem nenhum tipo de violagEo.

provisoriamente,
mediante ateste.

fiE - Apos verificag6o da qualidade e quantidade dos objetos licitados

nave,ndo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE emitir6 recebimento

- O recebimento definitivo n6o isenta a empresa de responsabilidades futuras

@objetodalicita95oentregue,sendoqueadatadeassinaturadoatesteiniciaa
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

Os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio serSo devolvidos, devendo a CONTRATADA

substiiuf-los no prazo d'e at6 05 (cinco) dias 0teis, contados a partir da Notifica96o, arcando com todos os

custos decorrentes.

@-Asubstitui96oeasdespesasdecorrentesdaremo96oedotransporteser6ode
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- A substituigSo dos bens n6o exime a CONTRATADA da aplicagio da

penalidade por atraso na entrega.

- Caso o prazo estiPulado no primeiro da clausula s6tima deste termo

neo seja observado, ser6 considerada inexecugSo contratual.

A CONTRATADA responderd solidariamente com os licitado (fabricante, Produtor ou

importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade impr6prios ou

inadequados i utilizagSo a que se destinam, assim da disparidade com as

cAnnenn
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho

recebidos
definitivo

\./

ED. VEREADOR

{o/Telefones: 19813473-1262 / lN
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indicagdes constantes da embalagem, aplicando-se as disposig6es contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal no 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.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagSo e ManutengSo do objeto licitado no
perfodo e nas condiq6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito As sang6es no caso de
descumprimento das condigdes estabelecidas

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

A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for necess6rio A regularizagdo das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagSo das
penalidades previstas neste instrumento.

@-Asocorr6nciasverificadasduranteaexecu96odesteContratoser5o
registradas em relat6rio, cuja c6pia serd encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corregSo
das irregularidades apontadas, sem prejufzo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

@-Afiscaliza95on5oexcluinemreduzaresponsabilidadedacoNTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vlcios no objeto licitado,
e na ocorrEncia destes, n5o implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitar6 a

CONTRATADA As sang6es previstas Lei Federal no 1A.52O12OO2, a Lei Federal no 8.66611993, da Lei

Complemenlar no 12312006 e demais normas pertinentes i esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituigSo dos objetos licitados sujeitard
multas de mora:

a) multa morat6ria di6ria de Q,OZo/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,

em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juizo da Administra(o, at6 o limite de 10olo (dez por

cento);

- Diante da inexecugSo total ou parcial do C CONTRATANTE poder6,

garantida a pr6via defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advert6ncia escrita;

b) multa de 1Ao/o (dez por cento) sobre o valor total deste

cArume
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP

a Contratada ds seguintes

ED, VEREADOR FRANCISCO

7262 / 7308
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c) suspens6o tempor5ria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar com a AdministragSo, por

prazo n6o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministragSo Publica enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja promovida a reabilitag6o perante a pr6pria autoridade

que aplicou a penalidade.

- As sang6es previstas nas alineas "8', "C e "d" podereo ser aplicadas

conjuntamente com a prevista na alinea "b".

@-SeacoNTRATADAensejaroretardamentodaexecu96odocertame,n5o
ffiaroufraudarnaexecugiodoContrato,comportar-sedemodoinid6neo,fizer
declaragio ialsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficard

impedid-a de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE COELHO NETO, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitag6o
perante a'pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicafio das multas previstas

neste instrumento e das demais cominag6es legais.

- Caberd ao CONTRATANTE propor a aplicagflo das penalidades previstas,

ffistanciado,apresentandoproVasquejustifiquemaproposi95o.

- Ap6s a aplicaq6o de qualquer penalidade ser6 feita comunicagSo escrita A

@95onoDi6riooficialdoEstado,constandoofundamentolegal,exclu[dasoscasos
de aplicagEo das penalidades de advertOncia e multa de mora.

- As multas deverSo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos

ffiificaqio,emcontabanc6riaaserinformadapelocoNTRATANTE.

- Os valores das multas poderSo ser descontados dos pagamentos devidos pelo

CONTRATAhITE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amig6velou judicialmente.

@-Nenhumpagamentoser5feitoacoNTMTADAantesdepagasourelevadasas
multas que lhe tenham sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisSo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei

federal 8.666/93.

- Os casos de rescisSo contratual ser5o formalmente motivados nos autos do

Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

@.Arescis5opordescumprimentodascl6usulascontratuaisacarretar6areten95o
dos cr6ditos decorreniFdo Contrato, at6 o limite dos prejufzos causados ao CONTRATANTE, al6m das

sanQ6es previstas neste instrumento

':n'?

\./

Qualquer comunicagSo entre as partes a respeito do pr

processada por publicag€o na imprensa oficial ou por escrito

meio de registro, n6o sendo consideradas comunicag6es verbais.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugSo do
por ela assumidas, as condigOes de habilitagSo e qual

cAunm
Rua Rio Branco, S/Nq - Centro / Coelho

Contrato produzir6 efeitos legais se
protocolo, e-mail eletrOnico ou ouffo

com as obrigag6es

ED, VEREADOR

{O / Telefones: i98)3473-1262 I lw
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O extrato do presente Contrato serS publicado pelo
obedecendo ao ptazo previsto no par6grafo 6nico do
publicagEo condigSo indispensdvel d sua eficdcia.

CONTRATANTE no DiSrio
art. 61 da Lei Federal no

Oficial do Municlpio,
8.666/1993, sendo a

V

V

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de Coelho Neto/MA, com ren0ncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dfvidas 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 03 (tr6s) vias de igualteor e forma, para um s6 efeito.

CPF no 449.298.383-04.
Procurador da Empresa

CONTRATADA

T

CAURNN MUNICIPAL DE COETHO NETO.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52&000 / CNPJT ffi.779.ytr,1lcrr1{O / Telefones: l9S)Y7!1262 / lW

ED, VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-M'II:


