CONTRATO N. 26/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM

LADO,

A

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

VALENÇA E, DO OUTRO V. ANDRADE DOS
SANTOS ME

A CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA, estabelecida a Rua Comendador Madureira,
nO 10, Centro, cidade de Valença, inscrita no CNPJ sob nO 13.069.562/0001-33,
ato representada

por seu atual Presidente, o Sr. Luiz Carlos Muniz Andrade,

portador do RG n.o 07.339.012-71
denominado

neste

SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.o 247.121.018-06,

CONTRATANTE, e V. ANDRADE DOS SANTOS ME,

neste

ato

representado por Sr.(a) JOSELIA ANDRADE DOS SANTOS, doravante denominada
CONTRATADA, com fulcro no Processo Administrativo
presente contrato de fornecimento
estipuladas

n,o 29/2018, resolvem celebrar o

de material de escritório,

nas Cláusulas seguintes

e do qual ficam

mediante as condições

fazendo

parte

integrante,

independente de transcrição, os documentos a seguir relacionados:
a)

Edital de Licitação Modalidade CONVITE n.o 09/2018 e seus anexos;

b)

Proposta firmada pela CONTRATADA em 01 DE MARÇO DE 2018

cLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 O presente Contrato

é ceiebrado com base na dispensa homologada nos autos do

processo n. 29/2018 e fulcrado na Lei 8.666/93, especificamente em seu art. 24, V.

cLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
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2.1 Constitui objeto do presente contrato o fornecimento

de materiais de escritório,

descritos na proposta anexa ao processo n. 29/2018 (fls. 18/20), que constitui parte
integrante deste instrumento contratual.
PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer acréscimo no objeto deste contrato, só será realizado
mediante

solicitação

acompanhada

por

escrito

da

de planilha detalhada

Diretoria

Administra:iva

da

Contratante,

dos serviços a serem acrescidos, devidamente

aprovados pelo Presidente da Câmara, desde que observados os limites e condições
estabelecidas pelo art. 65, da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

3.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:
I. Arcar com todas as despesas e custos, sejam referentes
sociais

e trabalhistas,

indiretamente

seguros,

relacionados

transfere responsabilidade

taxas,

com o objeto

à

impostos,

a transporte,

e quaisquer

deste Contrato,

outros,

encargos
direta

cuja inadimplência

e
não

Administração;

11. Executar com perfeição o objeto do Contrato, conforme proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento

das cláusulas contratuais, atentando-se

ao prazo

de vigência estabelecido neste instrumento;

m.

Instruir

seus empregados

Administração,

quanto

à

necessidade de acatar as orientações

inciusive quanto ao cumprimento

da

das Normas Internas, quando for o

caso;
IV. Relatar

à

Administração

toda e qualquer irregularidade

verificada no decorrer da

prestação dos serviços;
V. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso o

insalubre;
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VI.

Manter,

durante

toda

a vigência

do contrato,

em compatibilidade

com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação;
VII. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados,
representantes, dolosa ou culposamente,

à

trabalhadores,

prepostos ou

Contratante ou a terceiros;

VIII. Credenciar um ou mais prepostos para acompanhar, junto

à CONTRATANTE, a

tramitação das suas Notas Fiscais;
IX. Atender

à

demanda da Contratante semanalmente, fornecendo o material solicitado

somente mediante autorização expressa do fiscal do contrato.

cLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

4.1 A CONTRATANTE se obriga a:
I.

Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar

suas obrigações de acordo com as determinações do Contrato;
lI.

Exigir o cumprimento

de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
III.

Exercer o acompanhamento

e a fiscalização

do fornecimento

por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
IV.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições

no curso da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção;

à

V.

Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos

CONTRATADA;

VI.

Verificar e aceitar as Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA, recusando-as

quando inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, suspenso o prazo de pagamento,

j(
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que somente voltará a fluir após a apresentação da

nova

Nota Fiscal com as devidas

correções;
VII.

Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas

neste Contrato;

cLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

5.1.

Nos termos do art. 67 Lei nO 8.666, de 1993, o represen,ante responsável pelo

acompanhamento
Administrativo,

e fiscalização da execução do fornecimento

ou outro servidor

anotar em registro

próprio

que venha a ser designado, cabendo ao mesmo

todas as ocorrências

à

determinando o que for necessário
5.2.

A

fiscalização

responsabilidade
irregularidade,

de

da

que

contratado é o Diretor

com a execução e

regularização de falhas ou defeitos observados.

trata

Contratada,

relacionadas

esta

cláusula

inclusive

não

perante

exclui

nem

terceiros,

por

ainda que resultante de imperfeições técnicas ou

na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade

vícios

reduz

a

qualquer

redibitórios, e,

da Administração ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nO 8.666, de 1993.
5.3.

O representante

da Administração

anotará

em regis:ro

próprio

todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos funcionários
necessário

à

apontamentos

regularização

à

eventualmente

envolvidos,

determinando

o que for

das falhas ou defeitos observados e encaminhando

os

autoridade competente para as providências cabíveis.

cLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. - O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura até 31/12/2018,
podendo, entretanto,

ser prorrogada a vigência, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

cLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO
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7.1. - O preço global para execução do fornecimento de que se trata a Cláusula
Segunda, deste contrato, é de R$ 66.636,30 (Sessenta e seis mil, seiscentos e
trinta e seis reais e trinta centavos). Os preços unitários são aqueles descritos no
anexo de fls. 18/20.
7.2 Os preços acertados são irreajustáveis pelo período de vigência estabelecido neste
instrumento, não sendo reajustados automaticamente.
7.3 O preço global da contratação corresponde a uma estimativa, sendo que o
pagamento ocorrerá de forma parcelada, calculadas com base no preço unitário,
conforme os quantitativos efetivamente fornecidos, não podendo, ao final do contrato,
ter-se uma despesa total superior ao preço global fixado neste instrumento.

cLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO

8.1

Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias, contados a partir da

apresentação da nota fiscal.
8.2

Na data da apresentação da nota fiscal o CONTRATADOdeverá estar de posse

da certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da
União, certidão de regularidade com o FGTS e certidão negativa da Justiça do
Trabalho, em plena vigência, sob pena de não pagamento.
8.3

O pagamento somente será efetuado após o "atesto",

pelo servidor

competente, da Nota Fiscalapresentada pela CONTRATADA.
8.3.1 O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADAcom os bens efetivamente fornecidos.
8.4

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADAenquanto pendente a

liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude

de

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de
preços ou correção monetária.
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8.5

Havendo erro nas notas fiscais ou descumprimento

das condições do ajuste, no

todo ou em parte, a tramitação das mesmas será suspensa para que a CONTRATADA
adote as medidas necessárias
efeito

de

pagamento,

à

a data

devida correção. Passará a ser considerada,
de

reapresentação

das

notas

fiscais

para

depois

de

regularizada a situação.
8.6

A CONTRATANTE poderá sustar, no todo ou parte, os pagamentos

sempre

que

ocorrer

irregularidades

no

fornecimento

ou

nas

devidos

Notas

Fiscais

apresentadas.

cLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas decorrentes da Contratação do objeto deste Contrato correrão

à

conta

dos recursos alocados no orçamento:
PROJETO/ATIVIDADE:

01.031.001.4.001

CÓDIGO: 3.3.9.0.30.00
ELEMENTO: Material de consumo

cLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 Este Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente
notificação

ou interpelação

judicial,

e sem que assista a CONTRATADA direito

de
a

qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a) Inadimplemento

pela CONTRATADA de quaisquer das cLÁUSULAS e condições aqui

estabelecidas;
b)

Superveniência

de

incapacidade

financeira

da

CONTRATADA

devidamente

comprovada;
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c) Cessão total ou parcial deste Contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e
escrita autorização da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o Contrato,

por quaisquer destes motivos, a

CONTRATADA terá direito, apenas, ao pagamento, do serviço efetivamente prestado.
PARÁGRAFO SEGUNDO independentemente

Ficará o presente Contrato

rescindido, de pleno direito,

de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial,

e sem prejuízo

das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei n.O 8.666/93,
alterada pela Lei n.

° 8.883/94.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALTERAÇÕES
11.1 Este instrumento

poderá ser alterado em decorrência

de quaisquer

dos fatos

estipulados no art 65, da Lei n.o 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, com as devidas
justificativas.
PARÁGRAFO ÚNICO - Reserva-se à CONTRATANTE o direito de ampliar ou reduzir o
objeto deste Contrato, no limite legal, garantindo-se à CONTRATADA o pagamento dos
custos que forem acrescidos.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL
12.1 As importâncias

devidas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE serão cobradas

através de processo de execução, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção,
sempre que possível.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADE
13.1

A contratada se sujeita às seguintes penalidades:

a)

Advertência, por escrito;
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b)

Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global do contrato, em caso

de descumprimento
c)

das normas estabelecidas neste instrumento.

Suspensão do direito

de contratar

com o Poder Legislativo

Municipal pelo

período máximo de S (cinco) anos;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa
Administração,

ser aplicadas

prevista

isolada

na alínea "b"

ou conjuntamente

poderá,

a critério

com outras

da

sanções,

a

depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA.
PARÁGRAFOSEGUNDO - Quando aplicadas, a multa deverá ser paga espontaneamente
no prazo máximo de
impuser,

após

as ( cinco)

prévio

dias úteis, contados da intimação da decisão que a

processo

administrativo,

garantida

a ampla

defesa

e o

contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente.
PARÁGRAFO TERCEIRO -

Os danos e prejuízos serão ressarcidos

à

contratante

no

prazo máximo de 48 (cuarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa

à

contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES

GERAIS

14.1 Qualquer omissão ou tolerância das partes ao exigir o estrito cumprimento

dos

termos e condições deste Contrato, Anexos e Aditivos, ou o exercício de prerrogativas
deles decorrentes,

não constituirá

renúncia ou novação nem afetará o direito das

partes contratantes em exercê-lo a qualquer tempo;
14.2 A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar ao CONTRATANTE,
ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos.
14.3 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados

à execução do presente Contrato.
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14.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade

com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no ato da contratação.
14.5

O presente

Contrato

não poderá ser objeto

de subcontratação,

cessão ou

transferência, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante.
14.6

Na interpretação

desde

que

das disposições deste Contrato e integração das omissões,

compatíveis

supletivamente,

com

os

preceitos

de

Direito

Público,

aplicar-se-á,

os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito

Privado.

cLÁUSULA

DÉCIMA QUINTA-

FORO

15.1 Fica eleito o Foro da cidade de Valença, Estado da Bahia, para solução de
questões relativas a este Contrato, com expressa renúncia das partes a qualquer outro,
por mais especial que seja.
E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento

em 03 (três) vias de igual

teor e forma.

Valença, 15 de março de 2018.

x/L;

{Jodn

CÂMARA MUNICIPAL

M ~

DE VALENÇA - CONTRATANTE

V. ANDRADE DOS SANTOS - ME - CONTRATADA
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