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CoNTRATO No.01/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 01312019

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA
MUNIC1PAL DE COELHO NETO E A EMPRESA "GUSTAVO HENRIQUE DE
GOIS LEAL - ME".

CAMARA MUNICiPAL 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 AUT6IiO

Oliveira Tourinho, CPF no 009.368.813-05.

GUSTAVO HENRIQUE DE GOIS LEAL - ME, inscrita no CNPJ sob o no 32.392.68410001-
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 PregSo Presencial No 005/2019,
pelas disposig6es da Lei Federal No 10.520120,02, a Lei Federal no 8.656/1993, da Lei Complementar No

12312006 modificada pela Lei Complemenlar 14712Q14, pelos principios do direito p0blico e demais normas
pertinentes i esp6cie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes clSusulas e condigSes:

O presente Contrato tem por objeto a AquisigSo de

SerEo partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia (Anexo I do ato
convocat6rio) e a proposta de pregos apresentada pela GONTRATADA, independentemente de suas
transcri@es.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagar6 A Contratada o valor global de R$
39.580,00 (Trinta e nove mil, quinhentos e oitenta Reais), conforme descrigSo abaixo:

Item DescrigSo Marca Unid Quant
Preco

Unit6rio Total

I

Scanner de mesa de alimentador
autom6tico a4 e oficio, documentos
longos, com capacidade para 100
folhas, tecnologia cis, colotido,
duplex (frente e verso), resolugSo de
600dpi, velocidade de 45ppm /
90ipm, ciclo diario de atd 4.000
digitalizag6es, detecgdo de dupla
alimentagdo por sensor ultrass6nico

Epson Unid 2 R$ 3.950,00 R$ 7.900,00

a

CONTRATANTE

CONTRATADA

ULA PRIMEIRA _ OBJETOCLA

lVateriais e Equiparnentos de informdti

USULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

CAmann MUNICIPAT DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, s/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.620{@/ CNPJ: O6.779.54olom1fr /Telefones: l*)v73-L262 I tW

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+neil: camaramun!9lpdgn@lqLcom-.br

MorlrEHst[ tql3 e epra.dto



ESI|DO00ilrnAflio
PUmtEGtSUmfl'

Cdmara Municipal

coEllt0 ilEto

e sistema mecdnico de prevengdo de

dupla alimentagdo. Software da

captura panasonic com recursos
variados, para necessidades

exigentes de digitalizacdo

7

Copiadoralimpressora./multifu nciona
I o visor de lcd de 5 linhas o
velocidade minima de 40 ppm o
duplex autom6tico para copia,
impressdo e scanner o gaveta para o
minimo de 250 folhas e bandeja
manual para 50 folhas(minimo) o
redugdo e ampliagdo de25-40@/o o
possibilidade de adicionar gaveta de
papel com capacidade de 500 folhas
o alimentador autom6tico de

originais, com capacidade minima
de 50 folhas o ciclo mensal minimo
de 50.000 p6ginas o senhas para

usufrios de c6pia o impressdo segura

o mem6ria minima de 128mb, com
capacidade de expansdo o
processador minimo de 400mhz o
resolugZo minima de 1200 x 1200
dpi o conectividade usb, rede
10/lOObase tx o scanner para pasta

de rede, scanner para e-mail, para
dispositivo de mem6ria usb, para ftp
e ocr o gramatura do papel de 60 at6
l6ogln2 o c6pias continuas de l-99.
O resolugdo de scanner de 1200 x
l200dpi o compatibilidade com
sistema operacional microsoft
windows 7 (32 e64 bits) e

superiores

Brother Unid 8 R$ 3.960,00 R$ 31.680,00

Os pregos permanecerao irreajustSveis durante a vigencia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NA CI.AUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

As despesas decorrentes do presente Contrato correreo por conta da seguinte dotagio orgament6ria:

Fonte de Recursos: Pr6prios
0rg5o: Poder Legislativo
Unidade Orgament6ria: C6mara Municipalde Coelho Neto
Projeto/Atividade: Funcionamento e Manutengao da Cimara 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 serd efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos ap6s 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:

CAUANN MUNICIPAT DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, g/Ne - (entro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOoo I SNPJ:6.779.W/crplno /Telefones: (98)3473-1262 / t308

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+nail: carnaramunicipalcn@bol.com.br

RAFO PRTMETRO - DOS RECURSOS ORqAMENTARTOSPA

RAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTOPA
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a) Certid5o 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 Dfvida Ativa da
UniSo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos A Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta no 1.751, deOZ10l2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Proqlradora-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 (Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas).

I - A nota fiscal/fatura ser6 conferida e atestada pelo respons6vel pelo recebimento dos objetos
licitados.

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

lll - O CONTRATANTE poder6 deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 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 inadimplOncia, pelo
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou A atualizagAo
monet6ria.

V- N5o ser6o efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagio 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 deconentes.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es
que se fizerem necessSrios, atF- 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 8.666/1993.

Ocorrendo desequilibrio econOmico-financeiro do cortrato, a Administragfio poder6 restabelecer a relagSo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, allnea d, da Lei no 8.666/93, mediante comprovagSo documental e
requerimento expresso do contratado.

SCIMOS E SUPRPARAGRAFO TERCEIRO _ DOS AC ES

PAR AFO QUARTO- DA ALTERA CONTRATUAL

S DAS PARTESUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAc

PARAGRAFO PRIMEIRO _ DAS OBRIGA ES DA CONTRATADA

/- Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo
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 especificagSes t6cnicas estabelecidas no Ato convocat6rio e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

CANNANA MUNICTPAL DE COELHO NETO.MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Nete.MA / CEP 65.62G9n I CNPJ: 6.779.540i@O7fi l lelefones: (98)3473-7262 | 7398

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E+nall: cemaramunicipalcn(ebol.com.br
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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 que se verificarem vicios redibitorios apos a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o pruza mdximo de 05 (cinco) dias rlteis da
constatagSo do vicio e ds suas expensas, a crit6rio da GONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vlcios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuper6veis, impr6prios ou
inadequados i utilizagdo 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 execugio deste Contrato,
indicando seus enderegos f[sico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-slmiles;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, razSo 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 d 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 previdenci6rias 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 supervisSo, diregSo t6cnica e administrativa e mio-de-obra necessdrias i
execugSo deste Contrato, como rinica e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto ds leis trabalhistas e previdenciSrias 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, n5o excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade afisaliza@o ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Al6m das obriga@es descritas no presente contrato, a contratada deverd cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

q) manter, durante a execugSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitagSo e qualificagEo exigidas.

A CAMARA MUNtctpAL DE coELHo NETo obriga-se a:

a) emitir as respectivas AutorizagSes de Fornecimento;

PARAGRAFO SEGUNDO _ DAS OBRIG ES DO CONTRATANTE

CArrnana MUNICTPAL DE coEtHo NETo-MA
Rua Rio Eranco, S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.62GOOO / CNPJ: O6.779.yO/Cf[].tfi /relefones: (98!t473-t262 / tW

ED. VEREADOR FRANCISCO FERREIRA / E-mail: carmramunicipalcn@bol.com.br
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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 neo estejam de acordo com as especificag6es exigidas;

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

e) notificar a CONTRATADA para a subsiituig6o dos objetos licitados que apresentarem vfcios
redibitorios 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 normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar d CONTRATADA toda e qualquer ocorr6ncia relacionada com o fornecimento do
objeto da licitagSo;

h) prestar as informag6es 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 Refer6ncia;

j) propor a aplicagSo das san@es administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigag6es assumidas pela CONTRATADA.

O presente Contrato entrarS em vigor na data de sua assinatura e findard em31l12l2O19 condicionada sua
eficScia i publicagSo no Didrio Oficial do Munic[pio.

Par6grafo 0nico: A vig6ncia deste termo poderd ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no
artigo 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 Fornecimento.

ffioprazodeentregapoder6serprorrogado,acrit6riodoCoNTRATANTE,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 funcion5rio responsdvel pela CAUnnn
MUNICIPAL DE COELHO NETO ou pelo responsdvel pela unidade solicitante, mediante atesto da nota
fiscal.

CArUeNe MUNICIPAL DE COETHo NETo-MA
Rua Rio Brancg S/Ne - Centro / Coelho Neto-MA / CEP 65.52G{m I cNPJi o6.779.YO/ffi1-OO / Telefones: (98p473-1262 / 13O8

ED. vEREADoR FRANclsco FERREIRA/ E{.il: c.m.ramunicipalcn@bol.com,br

CLAUSULA QUARTA _ DO PRAZO DE A

CLAUSULA QUINTA _ DO PRAZO DE ENTREGA

CLAUSULA SEXTA _ DO LOCAL DE ENTREGA

CLAUSULA S _ DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
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PARAGRAFO PRIMEIRO A entrega dever5 ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de
Refer6ncia, mediante Autorizagdo de Fomecimento

ffiocoNTRATANTE,observadooplazodeentrega,verificar6seooBJETo
LICITADO atende ds caracteristicas especificadas no Termo de Refer6ncia e na Proposta da
CONTRATADA

- NEo serSo aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive arranh6es; v[cios de qualidade ou quantidade deconentes de fabricag6o ou de
transporte inadequado.

- NEo serSo aceitos objetos licitados diferentes das especifica@es estabelecidas
no Termo de Refer6ncia e na Proposta da CONTRATADA.

@-osobjetoslicitadosdever5oSerapresentadosemsuasembalagenshabituaisde
venda, sem nenhum tipo de violagSo.

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

@.orecebimentodefinitivon5oisentaaempreSaderesponSabilidadesfuturas
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 serEo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitui-los no prazo de at6 05 (cinco) dias riteis, contados a partir da NotificagSo, arcando com todos os
custos decorrentes.

- A substituigSo e as despesas decorrentes da remogSo e do transporte ser6o de
inteira responsabilidade da CONTRATADA,

A substituigEo dos bens nio exime a CONTRATADA da aplicagEo da
penalidade por atraso na entrega.

- Caso o prazo estipulado no par6grafo primeiro da clausula s6tima deste termo
n5o seja observado, serd considerada i nexecugSo contratual

A CONTRATADA responderS solidariamente com os fomecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os tome inecuperSveis, impr6prios ou
inadequados d utilizag6o a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicag6es 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 ser6o obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Refer6ncia, ficando vedada qualquer supressSo das clSusulas de garantia contidas no referido termo.

CAruana MUNICIPAI DE coEtHo NETo.MA
Rua Rio Branco, s/Ne - centro / coelho Neto-MA / cEP 65.62o-(m I cNpt: o6.779.w/w1{0 / Telefones ,: (t*]|3!73-1262 / 7w

ED. VEREADOR FRANOSCO FERREIRA/ E-mait: carnaramunicioalcn@bol.com.br

ARAGRAFO TERCEIRO

PARAGRAFO QUARTO

ffi

DOS OBJETOS LICITADOSCLAUSULA OITAVA _ DA SUBS

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO SEGUNDO

PARAGRAFO TERCEI

CLAUSULA NONA _ DA RESPONSABILIDADE RIA

CLAUSULA _ DA GARANTIA
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CLAUSULA DECTMA pRIMEIRA - DA MONTAGEM, TNSTALAQ,AO E MANUTENQAO

SEGUA/DA - DA SUBCONTRATAC,
DtRE|TOS E OBRTGAQOES COTTnATUA|S

O OU TRA,VSFE A/C/A DOSc USULA O. CES

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagSo e ManutengSo do objeto licitado no
periodo e nas mndig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito As sang6es no caso de
descumprimento das condig6es estabelecidas

A CONTRATADA n6o poderS 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
cabiveis.

A fiscalizag5o deste Contrato ser6 efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo, determinar
o que for necess6rio d regularizagdo das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagdo das
penalidades previstas neste instrumento.

- As ocorr6ncias verificadas durante a execugEo deste Contrato serSo
registradas em relat6rio, cuja copia ser5 encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correg6o
das irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

- A fiscalizagEo n6o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer inegularidades, imperfeig6es t6cnicas ou vicios no objeto licitado,
e na ocorr6ncia destes, nEo implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigag6es ora estabelecidas, sujeitarS a
CONTRATADA As sang6es previstas Lei Federal no 10.52012002, a Lei Federal no 8.666/1993, da Lei
Complemenlar no 12312006 e demais normas pertinentes d esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituig6o dos objetos licitados sujeitar6
a Contratada As seguintes multas de mora:

a) multa moratoria di6ria de Opzoh (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho,
em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juizo da Administrag6o, at6 o limite de 10% (dez por
cento);

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

a) advert6ncia escrita;

b) multa de 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensSo tempor6ria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a AdministragSo, por
prazo nio superior a 05 (cinco) anos;

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

CATUERR MUNICIPAL DE COETHO NETO-MA
Rua Rio Branco, S/Ne - Centro / Coelho Netc.MA / CEP 65.52C-ffD / CNPJ: O6.779.54O/O(D1{O / Telefonest (98)3473-L262 / 73oa

ED. vEREADoR FRANclsco FERREIRA / E-mail: carnaramunicipalcn@bol.com.br

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA _ DA FISCALIZA Ao

PARAGRAFO PRIMEIRO

PARAGRAFO SEGUNDO

QUARTA _ DAS PENALIDADESUSULAc

lpanAonaro pruurrnol

PARAGRAFO SEGUNDO

$0
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PARAGRAFO TERCEIRO - As sang6es previstas nas allneas "?", "C e "d" poderEo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alfnea "b"

- Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugSo do certame, n6o
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugEo do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fzer
declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla defesa, ficar6
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 aplicag6o das multas previstas
neste instrumento e das demais cominag6es legais.

@-Caber6aoCoNTRATANTEproporaaplicag5odaspenalidadesprevistas,
mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigSo.

@-Ap6saaplicag6odequalquerpenalidadeserdfeitacomunicag6oescritai
CONTRATADA e publicag5o no DiSrio Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicagdo 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 banc6ria a ser informada pelo CONTRATANTE.

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

- Nenhum pagamento ser6 feito a CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as
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 serSo formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

@.Arescisiopordescumprimentodascl5usulascontratuaisacarretar5areteng6o
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 publicag6o na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro
meio de registro, nio sendo consideradas comunicag6es verbais.

A CONTRATADA dever6 manter durante a execugdo do Contrato, em rcmpatibilidade com as obrigag6es
por ela assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificageo exigidas na licitagdo

O extrato do presente Contrato serS publicado pelo CONTRATANTE no DiSrio Oficial do Municipio,
obedecendo ao prazo previsto no par6grafo rinico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo a
publicagSo condigEo indispensdvel A sua eficdcia.
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