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CONTRATO N' O9I2O2I
TERMO DE CONTRATO N.o 09t2021, QUE VISA
FoRNECTMENTo
rNsrereçÃo DE
FECHADURAS TUBOLAR NAS PORTAS TIPO
DIVISoRIA Nos cABTNETES DA cÂruana

o

E

MUNICTPAL

DE cÁceREs

coM
FUNDAMENTO LEGAL NA LEI FEDERAL N'

-

A cÂuena
MtrNrcrPAL DE cÁcBnes E A NTLSoN
9.666t93

FTRMADo ENTRE

BATISTA DA SILVA EIRELI . ME, CONFORME
SEGUE:

GONTRATANTE:

CÂnnAnt UrUNrCrpAr,

Ur

CÁCnnns,

pessoa

jurídica de direito público, regularmente inscrita no CNPJ/IvÍF sob o no 03.960.333/000150, situada à Rua General Osorio, s/no, Esquina Com Rua Coronel José Dulce, Bairro
Centro, em Cáceres, MT, CEP 78.200-000, telefone para contato: (65) 3223-1707, neste
ato representada pelo seu Presidente, Rubens Macedo, Presidente da Càmaru Municipal
de Cáceres, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG no. 18526-6 SSP/MT,
inscrito no CPF no. 103.600.181-49, podendo ser encontrado na sede da Càmaru
Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, e, de outro lado;

CONTRATADA: Nilson Batista da Silva. pessoajurídica de direito privado,
regularmente inscritano CNPJÀ{F sob o no29.279.12710001-73,com sede administrativa
Centro - 78200-000, Cáceres-MT, telefone para
contato: (065) 3223-1051, neste ato representada pela seu Representante: Nilson Batista
da Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG no. 511047 SSP/\{T e CPF n.o
situada na Rua Padre Cassemiro, 990

-

361.987.419-34, podendo ser encontrado em sua residência comercial no endereço
supracitado, tendo em vista o que consta na Dispensan" 00512021,tem, entre si, ajustado
o.

As partes supra qualificadas, resolvem firmar o CONTRATO No. 0912021, de
acordo com a Lei Federaln'.8666193 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas
e condições decorrente do PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAçÃO n" 0512021,
tem entre si justo e avençado o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições
a seguir definidas:

PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1. Na presente contratação que tem como manutenção corretiva,
fornecimento e instalação de fechaduras tubular para Câmara Municipal de Cáceres-MT.
1.2. Passa afazet parte deste contrato os orgamentos apresentados as fl.
n.o 03 dos autos do PROCESSO DE DISPENSA DE
as descrições, quantidades, unidades, preço

LICITAçÃO n' Oílzo2l,contendo

unitário, prego total dos serviços contratados,

no valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quiúentos reais), abaixo os itens a serem
adquiridos:

USULA SEGUNDA

-

DO OBJETO

2.1. O regime fornecimento cle matérias de consumo poderá ser de uma
só vez ou parceladamente, nos termos do artigo 6o, inciso II da Lei n" 8.66611993.
ITEM

DESCRTÇÃO

UND.
FOR.

QUANT

UN

30

UN!T.

VALOR
TOTAL

R$ 150,00

Rs 4.500,00

VALOR

- DE AÇO, CROMADA, DO
TIPO BOLA, PARA USO EM PORTA
DTVISÓRIA DE EUCATEX COM
FECHADURA

I

INSTALAÇÃO g REIVIOÇÃO DE FECHADURA
DANIFICADA.

cóDtco ÍcÉtL9t2o6-2
í\[\

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
3.1. O valor global de fomecimentos do serviço no presente contrato
(quatro
mil e quinhentos reais);
de R$ 4.500,00

?j
t
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3,2, O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do serviço
cumprimento do cronograma ajustado entre as partes, mediante apresentação de nota
fiscal do servigo até o décimo dia útil do mês seguinte ao da entrega do serviço;

CLAUSULA

QUARTA DO PRAZO DE

crA,

EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

4.1. O presente contrato terá vigência de 09 (nove) meses, conforme
proposta apresentada nos autos do processo de dispensa n.' 00512021.
4.2. O prazo de execução do contrato se inicia a partir da sua assinatura
com a devida publicação;
4.3. Cumprido devidamente o objeto pelo contratado antes do prazo,
deve ser atestado pelo servidor competente.

USULA QUINTA _ DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSONS

5.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se ftzercm nas obras, serviços ou compras,
até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos, nos termos do que dispõe o artigo 65, § 1o, da Lei
8.666193.

cLÁusuLA sExrA - Do cREDro PELO QUAL CORRERÃO
AS DESPESAS
6.1. A execução do presente contrato será custeada com os recursos
próprios, previsto no Orçamento Anual do Poder Legislativo Municipal do Exercício de
2019:
6.2. As despesas deste processo correrão com recursos proprios da
CãmaruMunicipal de Cáceres, na seguinte dotação:
F!CHA

13

FUNCIONAL PROGRAMÁTICN
01.03

1.

1001. 2001.00003.3.90.30.00

PROJETO ATIVIDADE

MATERIAL

DE

CONSUMO

CLÁUSULA SÉTNUA

DOS DIREITOS

RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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CONTRATANTE.
7.1.1. Cabeúr à CONTRATANTE:
7.1.1.1. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessiários
que veúam a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
7.1,1,2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso
não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
7,1,1.3. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, conforme previsto
neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais;
7.1.1,4. Todos os dispositivos contidos no Termo de Referência fls. n.
o08
13,
- dispensa de licitação n. " 00512021, passam afazer parte deste contrato.

7.2. DOS

DIREITOS

E

RESPONSABILIDADES DA

CONTRATADA
7.2.1. Cabeú à CONTRATADA:
7.2,1.1. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com
as especificações exigidas neste termo de referência;
7,2.1.2. Entregar o serviço descritos no Termo de Referência no prmo
(doze)
de 12
meses, contados da data da assinatura deste conkato;
7.2.1.3. Substituir o produto não aceito pela CONTRATANTE, no
prazo 10 (dez dias), apartfu da ciência da rejeição.
7,2,1.4, Comunicar a Diretora da Secretaria de Aquisições, qualquer
anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
7.2,1,5. Todos os dispositivos contidos no Termo de Referência,
passam afazer parte deste contrato.

CLÁUSULA oITAvA - DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DoS
VALORES DAS MULTAS
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão,
conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n" 8.666193 e suas alteragões posteriores.
8.2. Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 daLei 8.666193 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA

-

DOS CASOS DE RtrSCISÃO

9.1. A rescisão do presente contrato poderá ocoÍrer de forma:
a) amigável: por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo
de dispensa de licitagão, desde que haja conveniência técnica ou administrativa para a

CONTRATANTE;
casos

b) Administrativa por ato unilateral e escrito da Administragão
enumerador nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 dalei no 8.666193;
c) judicial: nos termos da legislação processual.

nos

)
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A CONTRATADA recoúece os direitos da Administração

caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da

CLÁUSULA DÉCIMA

-

Lei

em

no 8.666193.

DA ALTERAÇÃo coNTRATUAL

10.1. O contrato decorrente do processo de dispensa de licitagão no
00512021, poderá ser alterado, por fato devidamente justificado, conforme artigo 65, da
lei n" 8.666193.

USULA DÉCIMA PRIMEIRA

-

DA F'ISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do contrato será feita pelo servidor Clauclio
Avelino Sonaque, que deve ser, devidamente, comunicado e nomeado portaria a ser
publicada pela Administragão da Câmara Municipal de Cáceres/MT.

CLÁUSULA

»Tcnua SEGI.INDA DA

LEGISLAÇÃO

APLICÁVEL ÀO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

a

12.1. Aplica-se ao presente contrato e em especial aos casos omissos,
lei no 8.666193 e suas alterações e o Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA MANUTENÇÃo DAS
CONDIÇOES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A

13.1.
CONTRATADA deverá manter durante a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação ou na assinatura
do presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ Do FoRo

-

14.1. Fiça eleito o foro da comarca de Cáceres MT, com recusa
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas
deste contrato.
l4.2.Pot estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente
instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na
presença de 02 (duas) testemuúas idôneas e civilmente

capazes.

Cáceres/MT,

0l

de março

de202l
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CONTRAT
iveira dos Santos
icipal de Cáceres

CPF n.o 361.987.419-34

Nicolas Murtiúo Ramos
Advogado da CãmaruMunicipal de Cáceres
oAB/tvIT 19.00s/O
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