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GoNTRATO No. 01/2019.
PROCESSO ADMIN I STRATIVO NO. 01 212019.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNICiPAL DE COELHO NETO E A EMPRESA -GUSTAVO HENRIQUE DE

GOIS LEAL - ME'.

CAnaenn MUNtCipAL DE COELHO NETO, Estado do MaranhSo, inscrita no CNPJ sob o
no 06.779.540/0001-00, situada na Rua Rio Branco, s/n - Centro, cidade de Coelho Neto/MA.

REPRESENTANTE: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COELHO NETO, SENhOT MATCOS AUT6I|O

Oliveira Tourinho, CPF no 009.368.813-05.

GUSTAVO HENRIQUE DE GOIS LEAL - ME, inscrita no CNPJ sob o no 32.392.684/0001-
00, situada na Rua do Anil, n. 65 - Anil, cidade de Coelho Neto/MA, CEP.: 65.620-000.

REPRESENTANTE: SOCIO DA EMPRESA, Senhor Gustavo Henrique de Gois Leal, CPF no 067.973.623-
93.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que serd regido pelo Edital do Preg6o Presencial No 005/2019,
pelas disposig6es da Lei Federal No 10.520/2002, a Lei Federal no 8.666/1993, da Lei Complementar No

12312006 modificada pela Lei Complemenlar 14712014, pelos principios do direito p0blico e demais normas
pertinentes A espr6cie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes clSusulas e condig6es:

tem por objeto a AquisigSo deO oresente Contrato
tiEtElrllEElilil

SerSo partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia (Anexo I do ato
convocatorio) e a proposta de pregos apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas
transcrig6es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 d Contratada o valor global de R$
26.370,00 (Vinte e seis mil, trezentos e setenta Reais), conforme descrigAo abaixo:

Item DescrigSo Marca Unid Quant
Prego

Unit6rio Total

I Fragmentadora de papel 7 folhas,
cdldvd e cartdo com cesto pretaZ20v Multilaser Und I R$ 435,00 R$ 435,00

4

Tela de projeg[o retr6til com trip6,
manual, com sistema de parada
multiponto, tipo acabamento tubo
met6lico, cor preta, altura 1,80 a 2
metros e largura de 1,80 a 2 metros.
Fundo branco. Trip6 com ajuste de

altura (altura de atd 280 cm).

TES Und 1 R$ 422,00 R$ 422,00

5 Refriserador do tipo frigobar, com Eletrolux Und I R$ 1.430,00 R$ 1.430,00

PRESENCIAL N" OO5/2019PREG

CONTRATANTE

CONTRATADA

USULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

N/lateriais e Equipanrentos Eletroeletroniccs e

USULA SEGUA/DA _ DO VALOR CONTRATUALC

CANNANN MUNICIPAL DE COELHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOm I CNPJT cf..779.54o1crf,1{O / Telefones: (98)3473-1252 / 1:n8

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E<nail: camaramunicioalcn@bol.com.bt
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minima de 120 litros,
com porta latas, classificagdo "a" no
consumo de energia el6trica; tensdo
eletrica de22W

capacidade

6
tv led 55" 49mu6100 uhd 4k

hdr premium com conversor digital
3 hdmi 2usb l20tz

Smart

Samsung Und 2 R$ 4.270,00 R$ 8.s40,00

7

Caixa amplificada ativa 100w caixa
amplificada ativa l00w cl
bluetoth+usb+fm+sd+c. Remoto.
Especificacoes tecnicas: caixa de
som amplificada (ativa) de 2 vias,
com alto falante de 8" e drive.
Funciona com sistema
mestre/escravo (pode ligar outras
coisas nela). - potencia 100 watts 8
ohms - 2 vias ativas - visor digital
com controle remoto, entrada usb/sd
e bluetooth. Entrada p/ microfone
plO , entrada de linha rca - possui
base para pedestal - voltagem (l lOv
e 220v) - dimensoes: l. 29cnt, a:
40cm, p: 28cm. - peso: 9kg
conexoes: - I plugs plO para entrada
de microfones - plug rca (in) - I plug
plO para conexoes das caixas
escravas (passivas) - I plug usb - I
plug sd - radio fm - I conexo
bluetooth.

Multilaser Und I R$ 965,00 R$ 965,00

9

Detector de metais manual.
Caracteristicas gerais: construglio em
plistico (abs) de alto impacto e leve
(a50g); possuir circuito eletr6nico
microprocessador; detectar metais
ferrosos e n6o ferrosos (metais
magn6ticos e n6o magneticos);
possuir alarme sonoro e visual de
detecgso; possuir ajuste de
sensibilidade em virios niveis;
possuir receptor de alta
sensibilidade; possuir aviso continuo
de detecgso durante a proximidade
do metal, o que proporciona uma
maior precis6o em revistas, possuir
tecla para selegdo de sensibilidade;
possuir sistema de alerta por
vibragfro; possuir led indicador de
ligado; possuir indicagiio luminosa
de status da bateria
(carregada/descarregada); possuir
bateria recarregivel de 9v e
carregador bivolt (110/220 volts)
com indicador de status de
carregamento, possuir
compartimento de acesso rapido a
bateria,possuir entrada pala

de

Knup Und R$ 350,00 R$ 350,00

CAnnRnn MUNICIPAL DE coEtHo NETo-MA
Rua Rio Brancq S/Nc - Centro / coelho Neto-MA / cEP 55.62co@ / cNpJ: 6.77g.540/c,;r/1{O / Telefones : l%13!/7H1262 / 7308

EO. vEREADOR FRANCISCO FERREIRA / Efiall: camrramunicioalcn@bol.com.br
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autonomia minima de bateria para
60 (sessenta) horas; nf,o oferece
risco para os portadores de marca-
passoetamb6mamulheres
grividas.tratamento diferenciado:
tipo i - participagEo exclusiva de
me/epp, aplicabilidade decreto 7 17 4:
ndo, aplicabilidade margem de
prefer6ncia: n6o

n i'-'

t2
Conector plug speakon xlr macho -
cabo para microfone xlr balanceado
macho 5 m

Cannon Und t0 R$ 22,00 R$ 220,00

l3
Conector plug speakon xlr fEmea -
cabo para microfone xlr balanceado
f6mea 5 m

Cannon Und l0 R$ 23,00 R$ 230,00

14
Conector p100 - conector neutrik
np3c p-l0 macho st6reo linha/cabo

Cannon Und l0 R$ 45,00 R$ 450,00

18

Condicionador de ar tipo "split"
capacidade de 24.000 btuYh, versdo
frio, 220v, compressor rotativo, cor
do painel branca ou gelo, controle
remoto sem fio, selo procel, faixa de
classificagiio "a" no consumo de
energia, com certificagdo do
inmetro. Yazdo de ar minima de 700
m3lh eficiGncia t6rmica minima de
1,50 w/w, ciclo frio, filtro anti
bact6ria de altaperformance lavdvel,
reinicio automftico, proteqdo anti
corrostro, desumidificagdo saud6vel,
timer e super silencioso, controle
remoto sem fio com display de
cristal liquido, fungdes fan (regula
velocidade), sleep, smart (ajuste
automAtico de temperatura), swing
(ajuste autom6tico de diregdo do ar
para cima e para baixo). Inclusa
instalagdo (com fornecimento de
materiais e m6o de obra). (produto
novo). Garantia minima de 12

meses.

Eletrolux Und ) R$ 3.430,00 R$ 6.860,00

l9
Cadeira presidente girat6ria, cor
marron\ regulagem de altura e couro
pu

Comfort Und I R$ 500,00 R$ 500,00

20

Pedestal de cimara regul6vel - tripe
reforgado em ago carbono pintado
eletrostaticamente em preto com
conex6es em aluminio. Terminal em
rosca macho de 318" ndo
acompanha pino 5/8" de engate
r6pido. Recomendado para
aplicag6es "pesadas". At-100 - tripd
de ferro grande - 3 est6gios pernas
em tubo quadrado de lu x
1,00m.altura mixima 3,60m x altura
minima l,36m.peso: 6,5 kg.

Manfroto Und I R$ 265,00 R$ 265,00

CAnnnnn MUNIctPAt DE coELHo NETo.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52G@O / CNPJ: M.779.540/ffi1{O / Telefones: (98pa73-1262 ,/ 1308

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+nail: camaramunicipalcn@bol.com.bn
wy
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I R$ 863,00 R$ 863,00

r, i"'

Vokal Und2t

Microfone sem fio duplo de m6o -
microfone sem fio uhf wireless
bivolt karaok6 profissional - knup
excelente qualidade em sonorizagdo
liberdade de movimentos faixa
frequ6ncia uhf 610-630mhz (sem
interferCncias) alcance de at6 40
metros controle de volume no
receptor chave or/ off resposta de

frequGncia: 50 a 15000 lu alcance
din0mico: .lOOdbalcance dinimico:
.100db cachimbo data link para
microfone - optimus dynamic
microphone unidirectionnel ct329
imp6dance 600 ohm

20 R$ 2s,00 R$ 500,00Vokal Und)1

Cabo de 6udio estdreo

entrada:6ptico - s/pdif - toslink.
Saida: rca. Alimentagdo: bivolt
acompanha fonte 0l cabo optico 1,5

metros,0l cabo rca duplo 1,5 metros

R$ 4.340,00Und 1 R$ 4.340,0023
Geladeira frostt free, reverse,
duplex- inverse 573 litros branca
com smart bar -220v

Eletrolux

Os pregos permanecerSo irreajust6veis durante a vigencia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NA CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

As despesas decorrentes do presente Contrato correreo por conta da seguinte dotagEo orgamentAria:

Fonte de Recursos: Pr6prios
6196o: Poder Legislativo
Unidade Orgamentdria: CAmara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e Manuteng6o da CAmara Municipal
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente
01.01.01.01. 031.001 0. 1 002.0000

O pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos apos a

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que nao 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) Gertidao 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 tributdrios federais e d Divida Ativa da

Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos d Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751, deQ2l1Ol2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional; ,, i\ /
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fomecido pela CEF -\ y
Caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no 8.036/90); 

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

CAMENN MUNICIPAL DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Nete.MA / CEP 65.62(X)OO,/ CNPJ: 06.779.140/0O01-00 / Telefones: (98)3473-1262 I 130a

ED. VEREADOR FRANCISCo FERREIRA / Eflail: c.maramuniglpdcnlgEo!-com.br

MENTARIOSPARAGRAFO PRIMEIRO _ DOS RECURSOS OR

PARAGRAFO SEGUNDO _ DO PAGAMENTO

IfrY' !u/
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| - A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo responsdvel pelo recebimento dos objetos
licitados.

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

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

lV- Nenhum pagamento serS 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 d atualizag6o
monetdria.

V- NEo serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendEncia de liquidagSo de
obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ort inadimplOncia contratual.

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

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supressOes
que se fizerem necess6rios, at9 250,6 (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo corn o
constante no art.65, $ 1o da Lei Federal n.o 8.666/1993.

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administrag6o poderS restabelecer a relagSo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, allnea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo documentale
requerimento expresso do contratado.

Uo

PARAGRAFO TERCEIRO - DOS AC SCIMOS E SUPR ES

PARAGRAFO QUARTO_ DA ALTERAqAO CONTRATUAL

USULA TERCEIRA - DAS OBRIGA DAS PARTESc

PARAGRAFO PRIMEIRO _ DAS OBRIGA ES DA CONTRATADA

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 especifica@es i6cnicas 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 0teis, contados a partir da respectiva NotificagSo;

c) substituir os objetos licitados em gue se verificarem vlcios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo mdximo de 05 (cinco) dias riteis da
constatagSo do vicio e As 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;

CANAaNa MUNICIPAT DE CoELHo NETo-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52GOm/ CNPJ:O6.779*O/ffi1{O /Telefones: l%13473-1262 I 7W

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: carneremunicipelcn@bol.com.br W
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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 execugao deste Contrato,
indicando seus enderegos fisico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, razao social, CNPJ, 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 obrigagdes sociais, trabalhistas e previdencidrias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fomecimento;

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

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

m) responder pela supervisSo, direg6o t6cnica e administrativa e m6o-de-obra necessdrias i
execugSo deste Contrato, @mo [nica e exclusiva empregadora;

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

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

P.) Alem das obriga@es desoitas no presente contrato, a contratada deverd cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Referdncia;

q) manter, durante a execug6o do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitag6o e qualificag5o exigidas

A CAMARA MUNlctpAL 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 n6o estejam de acordo com as especifica@es eiigidas;

d) notificar
provis6rio;

a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos da licitagSo reprovados no recebimento

,{tE

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

CAT'NNNN MUNICIPAI DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, s/Ne - centro / coelho Neto-MA / cEP 65.62a-m / GNPJ:6.779.54o/0@1-00 /Telefones: l%)3g.73-t262 / tw

ED. VEREAOOR FRANCISCO FERRETRA / E-rnail: carneramunicipalcn@bol.com.br \}y/

ES DO CONTRATANTEPARAG RAFO SEGUNDO _ DAS OBRIGA
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pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar d CONTRATADA toda e qualquer ocorrOncia relacionada com o fornecimento doobjeto da licitagSo;

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

i). Al6m- das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratante dever6 cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

j) propor a aplicagEo das san@es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

o presente contrato entrarS em vigor na data de sua assinatura e findarS em 3111212o1g condicionada suaeficicia A publicagSo no Didrio Oficialdo Municipio.

Par6grafo u{co. A vigqryqqg-sle termo poder6 ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos noartigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

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 Autorizagao de Foinecimento.

O prazo de entrega poderd 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.

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por funciondrio respons6vel pela CAMARA
MUNICIPAL DE COELHO NETO ou pelo responsdvel pela unidade solicitante, mediante atesto da nota
fiscal.

@Aentregadever5ocorrernoprazo,formaelocaisestabelecidosnoTermode
Refer6ncia, mediante Autorizagdo de Fomecimento.

O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificar6 se o OBJETO
LICITADO atende as caracteristicas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA.

- Ndo serSo aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive arranh6es; vlcios de qualidade ou quantidade deconentes de fabricagio ou de
transporte inadequado.

- N6o ser6o aceitos objetos licitados diferentes das especifi cagSes estabelecidas
no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

f) efetuar os
observando as

CLAUSULA QUINTA _ DO PRAZO DE ENTREGA

ARAGRAFO UNICO

ULA SEXTA _ DO LOCAL DE ENTREGACLAUS

USULA TIMA _ DO RECEBIMENTO D O OBJETO LICITADO

PARAGRAFO SEGUNDO

PARAGRAFO TERCEIRO

pap[6(ap[[[[ffi

W
CAnnana MUNICIPAL DE coEtHo NETo.MA

RuaRioBranco,S/Ne-Centro/CoelhoNeto-MA/CEp65.620_000 ICNqJ:6.77g.5/l}/crrj{O/Telefones:l9S)3/]73-tZ6Z/tW
ED. VEREADOR FRANOSCO FERRETRA/ Ernait: cam*emunicipalcn@bol.com.br
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PARAGRAFO QUIN
venda, sem nenhum tipo

- Os objetos licitados deverSo ser apresentados em suas embalagens habituais de
de violagdo.

@.Ap6sverificag5odaqualidadeequantidadedosobjetoslicitadosrecebidos
provisoriamente, havendo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE emitiri recebimento definitivo
mediante ateste.

@-orecebimentodefinitivon5oisentaaempresaderesponsabilidadesfuturas
quanto A 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 provisorio serSo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitul-los no prazo de at6 05 (cinco) dias riteis, contados a partir da Notificag6o, arcando com todos os
custos decorrentes.

@--{9trostituig6oeasdespesasdecorrentesdaremog5oedotransporteser6odeinteira responsabilidade da CONTRATADA.

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

- Caso o ptazo estipulado no par6grafo primeiro da clausula s6tima deste termo
n6o seja observado, serd considerada inexecugSo contratual

A CONTRATADA responderd solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vlcios de qualidade e/ou quantidade que os tome irrecuperdveis, impr6prios ou
inadequados i utilizagSo a que se destinam, assim como poi aqueles decorrentes da disparid'ade com as
indica@es constantes of :ryqtryem, aplicando-se as disposig6es contidas no C6digo de Defesa do
Consumidor - Lei Federal no 8.078/1g90.

As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serEo obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supress6o das clSusulas de garantia contidas no referido termo.

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 rescisdo e aplicagSo das sang6es administrativas
cabfveis.

E de inteira responsabilidade da CONTRAT4 A a montagem, instalagSo e ManutengSo do objeto licitado noperiodo e. nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito 5s sango6s no caso de
descumprimento das condigOes estabelecidas

A fiscalizagSo deste Contrato ser6 efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for necess5rio d regularizagdo das faltas ou defeitos observados, bem como propor a'aplicagdo das
penalidades previstas neste instrumento.

CANAANE MUNICIPAL DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEp E5.G2GO@ / CNqJ:6.t7g.yL/rtrr/tfi /Tetefones: (98)3473-12 62 / t3}g

ED. VEREADOR FRANcISCO FERREIRA / E-mail: carmramunicipalcn@bol.com.br

O DOS OBJETOS LICITADOSCLA USULA OITAVA - DA SUA

PARAGRAFO SEGUNDO

PARAGRAFO TERCEIRO

RIAc USULA NONA _ DA RESPONSABILIDADE S

_ DA GARANTIACLAUSULA

O E MANU oCLAUSULA PRIMEIRA _ DA MONTAGEM INSTALA

CLAUSULA
DIREITOS E

NC/A DOSO OU IRAruSSEGUNDA DA SUBCONTRATAQAO, CES
OBRIGA Oes corurnATUAIs

oCLAUSULA DtrCIMA TERCEIRA _ DA FISCALIZA

W/
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PARAGRAFO PRIMEIRO - As ocorr6ncias verificadas durante a execugSo deste Contrato serSo

registradas em relat6rio, cuja c6pia serS encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata corregio
das irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o

CONTRATANTE.

@-Afiscalizag5on5oexcluinemreduzaresponsabilidadedacoNTRATADA"
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es tdcnicas ou vicios no objeto licitado,
e na ocorr6ncia destes, n5o implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitard a
CONTRATADA drs sang6es previstas Lei Federal no 1O.520DOO2, a Lei Federal no 8.666/1993, da Lei
Complemenlar no 12312006 e demais normas pertinentes d esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituigEo dos objetos licitados sujeitar6
a Contratada As 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 juizo da AdministragSo, at6 o limite de 10% (dez por
cento);

- Diante da inexecugSo total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderS,
garantida a prbvia defesa, apliar a CONTRATADA as seguintes sang6es:

a) advert6ncia escrita;

b) multa de 1006 (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensio tempor6ria de participagSo em licitagSo e impedimento de contratar com a Administrag5o, por
prazo n6o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo P0blica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.

- As sangOes previstas nas al[neas "o", "c" e "d" poderSo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alinea'b"

- Se a CONTRATADA enseiar o retardamento da execugSo do certame, n6o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficard
impedida 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 reabilitagSo
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagEo 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 proposigdo.

- Apos a aplicagEo de qualquer penalidade ser5 feita comunicagSo escrita i
CONTRATADA e publicagSo no DiSrio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluldas os casos
de aplicagSo das penalidades de advert6ncia e multa de mora.

- As multas deverSo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificagSo, em conta bancSria a ser informada pelo CONTRATANTE.

\

IMA QUARTA - DAS PENALIDADESUSULA

PARAGRAFO PRIMEIRO

lpRnncnaro SEGUNDo

ARAGRAFO TERCEIRO

PARAGRAFO QUARTO

PARAGRAFO QUINTO

PARAGRAFO SEXTO

PARAGRAFO SETIMO

CAMENA MUNICIPAT DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62}ffi / CNPJ: 05.779.540lO@1{,O /Telefones: (98)3473-1262 / lW

ED. vEREADoR FRANctSco FERRETRA / E-mall: cemerrmunicioalcn@bol.com.br
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@.,Nenhumpagamentoser6feitoacoNTRATADAantesdepagasourelevadasasmultas que lhe tenham sido aplicadas-.

constituem motivos ensejadores da rescisSo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 7g da leifederal 8.666/93.

@-oscasosderescisEocontratualser5oformalmentemotivadosnosautosdoProcesso, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

- A rescisSo por descumprimento das cl5usulas contratuais acarretard a retengSodos cr6ditos deconentes do Contrato, at6 o limite dos prejufzos causados ao CONTRATANTE, al6m dassan96es previstas neste instrumento.

coNTRATANTE ou
- Os valores das multas poderEo ser descontados dos pagamentos devidos pelocobrados diretamente da CONTRATADA, amig6vel ou judicialmente.

Neto (MA), julho de

Presidente M Neto/MA

Gustavo de Leal
GPF no 067.973.623-93.
S6cio Administrador

CONTRATADA

cAnnene MUNtctpAr DE coEtHo NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Neto_MA / CEp 65.62G@O/ CNp.l: OS.779.W/Coo7fi ,/ Telefones: (t*)y73-1262 / 7W

Qualquer comunicagEo entre as partes 
.a. respeito do presente contrato produzira efeitos legais seprocessada por publicagEo na imprensa oficial ou por escriio mediante protocolb, e-malr eletr6nico ou outromeio de registro, n6o sendo consideradas comunicag6es veruais.

A CoNTRATADA dever6 manter durante a execugdo do Contrato,. em compatibilidacte com as obrigag6espor ela assumidas, as condig6es de habilitagao e qldificagao exigioas na ticiiagao. 
- -

o extrato do presente contrato serS publicado pelo CoNTRATANTE no DiSrio oficial do Municipio,obedecendo ao prazo.previsto no par6grafo unico do art. 61 da Lei reoeraL ni e.oooltg93, sendo apublicagEo condig6o indispensdvel i sua etdcia.

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de Coelho Neto/MA, com ren0ncia expressa de qualqueroutro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer O,iriO"r oriundas do presente instrumento.E assim, por estarem de acordo, 4ultaoas e contratadas apos lido e achado conforme, as partes a seguirfirmam o presente contrato, em o3ltr6s; vias de igualteor e'rorma, para um s6 efeito.

lpnnAc RAFO OITAVO

USULA D qtNTA - DA RESC/S o

PARAG RAFO SEGUNDO

USULA IMA S _DAMA O DAS CON, S HABILITA o

oCLAUSULA D IMA OITAVA _ DA PUBLICA

USULA NONA _ DO FOROc

ED. VEREADOR FRANCISCo FERRETRA/ E{nlil: cameramunicipalcn@bol.com.br
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f.

USULA SEXTA_ DAS COMUNICA


