
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.°  13.227.459/0001-74 

CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° 013/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA E A EMPRESA ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA CNPJ: 03.500.185/0001-91. 

CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz — Bahia, CEP. 48.880-000, inscrito no CNPJ sob n° 13.227.459/0001-

74, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ: 

03.500.185/0001-91, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Ruy Barbosa, 51, Centro, CEP: 48.880-

00, Santaluz — Bahia, representada pelo Sr. Antônio Miguel Lopes de Oliveira, inscrito no CPF/MF n°. 502.596.105-00 

e RG. N°. 279817622 — S5P/13A. 

I - REPRESENTANTE: 

Representa a CONTRATANTE representada pelo Exm° Sr. Presidente Legislativo PEDRO DOS REIS ALMEIDA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE. 

II - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Presidente Legislativo, exarada em despacho 

constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2018, gerado pelo PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, 

contido. 

III 	- FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contrato é regido pelas cláusulas, que faz parte integrante e complementar da ATA DE 

CLASSIFICAÇÃO, como se nele estivesse condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais 

pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Constitui objeto da contratação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR 

CONDICIONADO PARA CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A aquisição dos materiais deve corresponder rigorosamente as caracteristicas arroladas 

no edital e os Anexos sob pena de inexecução contratual e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 

22/03/2018 e encerramento em 31/12/2018, podendo ser prorrogado por interesse das partes. 

/1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
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2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. São obrigações da CONTRATADA: 

Executar o objeto licitado com presteza e eficiência, respeitando as normas do Edital, obedecendo 

rigorosamente às especificações discriminadas, fornecendo produtos que atendam os ditames da legislação e 

normas correlatas; 

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contrafação; 

C) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado; 

Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato: 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existência de 

fiscalização e acompanhamento pelo Município; 

Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes da entrega do bem, bem como arcar com 

os encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e por todas as demais despesas resultantes da execução do 

objeto licitado; 

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais 

vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

ti) Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da entrega dos 

materiais e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender. 

DAs entregas deverão ser feitas no município de Santaluz, em dias uteis das 0B:00min as 13:00min, 

obedecendo o pedido formulado através do Presidente Legislativo, no prazo máximo de 2 (dois) dias após 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

3.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Promover, na forma do art. 67 da Lei n° 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.0. A CONTRATADA receberá pelo objeto do contrato o valor equivalente ao consumo mensal 

solicitado. 

4.1. Os preços deverão ser extraídos da planilha proposta de preços.  

4.2.0 valor Global da contrata* é de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). 

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, providenciados, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contrata*. 

4.4. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos 

quantitativos efetivamente utilizados. 
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4.5. Os preços só poderão ser reajustados em conformidade conforme está previsto no art. 40, inc. XI, da 

Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação: 

Fonte de recursos: 

UNIDADE -11.01 — CÂMARA MUNICIPAL 

AÇÃO- 1101 

ELEMENTO DE DESPESA — 44905200 — Equipamentos e Material Permanente 

FONTE: 01 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.0 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura que deverá acompanhar a respectiva solicitação autorizada de entrega do objeto licitado emifida, 

entregue de acordo com a nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do 

Departamento/Setor cujo objeto foi entregue, sendo atestada como "de acorde, ao receber os carimbos e 

assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se procederá a devolução e solicitação de 

substituição da entregue em desacorda 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A CONTRATADA que não efetuar a entrega no prazo estipulado no edital, dando causa a revogação da 

licitação, sofrerá a aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da 

proposta apresentada, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento correspondente 

a uma das sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado que iniciar a entrega dos materiais fora do prazo estipulado, atêm das 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°86,66193, estará sujeito as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

0) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando 

por base o valor global do respectivo lote; 

Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por período não superior a dois (2) anos, 

fiDeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

7.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar 

a rescisão do contrato. 

7.2. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida 

no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 
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7.3. Compete ao Presidente Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, 

alineas "b", "e', "d", "e" e t; ao previsto no item 142, alinea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

7.4. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual 

poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das sanções aqui previstas não exime a Contratada da responsabilização 

civil e penal. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO: 

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, pelo Contratante independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à Contratada, nos 

casos previstos neste Contrato e na Lei n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão unilateral, nos termos do caput, ocorrerá conforme o disposto no art. 77 e 

seguintes da Lei n° 8.666/93. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão poderá se dar ainda pela inexecução total ou parcial do contrato pela 

contratada, com as consequências previstas em Lei; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão poderá se dar de forma amigável, por acordo entre as partes, mediante 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para a Administração. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz/BA, como única e competente para dirimir quaisquer conflitos 

oriundos da presente contratação, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja ou venha a sê-lo. 

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

perante testemunhas para todos os fins legais. 

Santaluz/BA, 22 de março de 2018. 

NOME:  entraga& dm da Uto  

NOME:  JÁ' 54,214 	Á4 sto  
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