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CONTRATO Nº 925 2016

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE

ENTRE SI FAZEM A CAMARA

MUNICIPAL DE CAMAÇARI, E A

EMPRESA CARLOS HENRIQUE

DANTAS SOUZA-ME NA FORMA

ABAIXO:

A CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, com sede na Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº,

Centro Administrativo, CEP:42.800-907, Camaçari — Bahia, inscrita no C.N.P.J/M.F sob nº

, 13.393.780/0001—29
,

a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu

Ç Presidente o Sr. José Marcelino de Jesus Filho e a empresa CARLOS HENRIQUE DANTAS

SOUZA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 18.940.900/0001-8
4,

situada na Rua Eixo Urbano

Central, nº 54, Centro, CEP. 42.800-110, Camaçari-BA, representada pelo Sr. Carlos Henrique de

Menezes Dantas, regularmente inscrito no CPF nº 041.372995-87, aqui denominada

CONTRATADA, com base no Processo Administrativo nº 055/2016 e Edital da Carta Convite nº.

018/2016, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, celebram o presente

Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desta Licitação, a contratação de empresa para fornecimento de material de

expediente da Câmara Municipal de Camaçari, de acordo com as especificações constantes de

cada Ordem de serviço emitida, obedecendo as especificações contidas no Anexo I do Edital que

independente de transcrição integra este instrumento.

5 1º - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas, condições deste contrato, acréscimo

ou supressões na aquisição dos materiais objeto da presente licitação de até 25% (vinte e cinco

L por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei 8666/93.

Il - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dot a

Orçamentária a seguir especificada:

Órgão/Unidade - 01.01 — Câmara Municipal de Camaçari b

Atividade — 01 .031 .0001-2002 — Gestão das Ações Atividades Adm. do Poder Legislativo

Elemento de Despesa — 33.90.30 — Material de Consumo.

|" - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

O valor total deste contrato é de R$ 66.117,00 (sessenta e seis mil, cento e dezessete reais), para

os produtos fornecidos pela Contratada.

ê 1º - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão inclusos todos os custos e

despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros

quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento das

cláusulas deste instrumento. ,

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI M :
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â 2º — O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, devidamente atestado a entrega dos produtos ao setor competente do Contratante.

ê 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento

será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando

estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste

ou atualização do respectivo valor.

IV - CLÁUSULA QUARTA — DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os produtos ora contratados serão fornecidos mediante autorização de funcionário designado

pela Câmara Municipal de Camaçari, obedecidas as especificações contidas no Anexo I do Edital.

V — CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

ª. O prazo do presente contrato será até 31(trinta e um) de Dezembro de 2016, a contar da data da

assinatura deste instrumento, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas no 5 1º do art.

57 da Lei 8.666/93, observado o estabelecido no 5 2ª deste artigo.

VI - CLÁUSULA SEXTA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

a) responsabilizar-se pelos prejuízos e/ou danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, na

execução deste Contrato;

b) fornecer os produtos dentro das respectivas especificações ao Contratante;

c) efetuar por sua conta e risco os testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais

para a boa execução do objeto do contrato, na forma do art. 75 da Lei 8666/93;

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

L Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a:

I.Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houverem, até o QUINTO | *

UTIL do mês seguinte ao da sua assinatura, contanto que isto ocorra dentro de 20(vi

dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, parágrafo único da Lei 8666/93;

VIII — CLÁUSULA OITAVA — DO REGIME

O presente Contrato é regido pelas disposições constantes das Leis Federais nº 8666/93 e

8883/94, no que couber.

IX - CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará a

Contratada às sanções previstas no CAPITULO IV — SEÇAO Il - DAS SANÇOES

ADMINISTRATIVAS, da Lei Federal nº 8666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo

administrativo.

CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI " /,

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia — CEP 42800—907 -
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ê 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará advertência, suspensão ou a imposição

da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Câmara Municipal de Camaçari e

multa, de acordo com a gravidade da infração.

â 2º — A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites

máximos:

l - 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não realizado, no caso de atraso superior a

30 (trinta) dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento

correspondente;

ll - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto

llI - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia

Ç, subsequente ao trigésimo.

a) - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração no prazo de até 02 (dois) anos;

b) - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termo

do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

o) - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia

subsequente ao trigésimo.

& 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento da fatura do objeto

entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.

5 4ª - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não

eximirá a Contratada da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações

cometidas.

(, X - CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências

contratuais e as prevista na Lei nº 8666/93.

A Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78

da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da ei

8666/93, não cabe a Contratada direito a qualquer indenização. & '

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL “

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, “-

constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante

retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia - CEP 42800-907

CNPJ: 13.393.780/0001-29 . Fone: (71) 3621-6127
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Xll - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

As partes elegem o Foro da Cidade de Camaçari - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro,

por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual

teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que subscrevem o presente instrumento

depois de lido e achado conforme.

Ç Camaçari, Jô de Mª;,<_9 de 2016.
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Câmara Municiªâeálamaçari Vulgªtª,“!

" ": | : = ' -Cont e CARLOS H whºª. As SOUZA ME
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CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

, PUBLICADO _

EM: 3” 3 ! Q 2“ 120 (&

€“!ª _ ; ª ,

Denils Santo avíer

Coordenador Administrativo

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 023/2016

CONVITE Nº 018/2016

Ç, OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de

expediente da Câmara Municipal de Camaçari.

CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE DANTAS SOUZA-ME

Valor Global: R$ 66,117,00 (sessenta e seis mil, cento e dezessete reais).

Prazo do Contrato: Até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2016.

(« Camaçari, 13 de Maio de 2016.

/'7

HAL ON ID DE ESUS OLIVEIRA

Pr sidente da Comis ao de Licitação

CÁMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua do Contorno do Centro Cultural. sinº, Centro Administrativo — Camaçari/Bahia — CEP 42800-907

CNPJ' 13.393.780/0001-29 — Fone'. (71) 3621-6135/6136
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Nº 23/2016 W

Extrato de Contrato nº 23/2016

Convite nº 018/2016

Objeto: Contrataç
ão

de empresa para fornecime
nto

de material de expedient
e

da Câmara Municipal de Camaçari. Adjudicad
a:

CARLOS

HENRIQU
E
DANTAS SOUZA-M

E. Valor global de R$ 66.117,00 (sessenta e seis mil. cento e dezessete reais). Vigência: Até 31 de dezembro de

2016. Assinatur
a em 13 de Maio de 2016.

. | . i 't N

C 't

Nº 019/2016 HOM./CO
NT.

Extrato Homolog
ação Carta Convite nº 019/2016

Objeto: Contrataç
ão

de empresa para prestação de serviço de conserva
ção

com remoção de ferrugem em gradil metálico e postes de iluminaçã
o

com lixa e/ou escova de aço da área externa da Câmara Municipal de Camaçari. Adjudicad
a:

011VO TRANSPO
RTES

CONSTR
UÇOES E

EMPREEN
DIMENTO

S
LTDA-ME. Valor global de R$ 77.129,03 (setenta e sete mil, cento e vinte nove reais e três centavos). Homologa

do
em 11

de Maio de 2016.

Extrato de Contrato nº 024/2016

Convite nº 019/2016

Objeto: Contrataç
ão

de empresa para prestação de ser.-ico de conservaç
ão

com remoção de ferrugem em gradil metálico e postes de iluminaçã
o

com lixa e/ou escova de aço da área externa da Câmara Municipal de' Camaçari. Adjudicad
a:

OTIVO TRANSPO
RTES

CONSTR
UÇÓES

E

. EMPREEN
DIMENTO

S
LTDA-ME. Valor global de R$ 77.129,03 (setenta e sete mil, cento e vinte nove reais e três centavos). Vigência: 40

(quarenta) dias a partir da assinatura do Contrato. Assinatur
a
em 13 de Maio de 2016.
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