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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnena MUNICIPAL DE CÁCERES
CONTRATO N',004/2022.
DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE CONTRATO No. 00412022, QUB VISA
ADQUIRIR FECHADURAS DE PORTA PARA CÂiUAna
MUNICIPAL DB CÁCIRES COM FUNDAMENTO LEGAL
NA LEI FEDERAL NO 8.666/93 - FIRMADO ENTRE A
cÂvlan,q. MUNICIPAL DB CÁCBRES E A EMPRESA
ROSE DO CARMO R. DE OLIVEIRA EIRELI,
CONFORME SEGUE:

CONTRATANTE: cÂuan,LuuNrcpal nf cÁcrnrS, pessoa.jurídica cle clireito
público, regularmente inscrita no CNPJ/MIr sob o n" 03.960,333/0001-50, situada à Rua General Osorio,
s/no, Esquina Com Rua Coronel José DLrlce, Bairro Centro, err Cáceres, M'f, CEP 7B.200-000, teleíbrre
para corrtato: (65)3223-1707, neste ato representado pelo seu Representante Legal Donringos Oliveira
dos Sautos, Vereador, Presidente da Cânrara Municipal, brasileiro, casado, portador da CedLrla clc
Identidade RG no, 0616516-l SSP/MT, inscrito no CPF n'.429.831.501-00, podendo ser cnoorttrado tta
sede da Cânrara Municipal de Cáceres, sito no endereço supra descrito, e, de outro lado;
jurídica cle clireito
privado, inscrita no CNPJ n.'40.377,59610001-68, corn endereço RLra Padre Casserniro, 1493, Cerrtro,
Cep 78.210-294, Cáceres - MT, doravante aqui denorrinada apenas Contratada, representada por Legal:
liose do Canno R. de Oliveira, RG n. 1148318-2 SSP/MT e CPIr n." 021.832.801-67, 'felefones: (65)
3223-3511, e-nrail: vidroliderOl@grnail,corn, podendo ser encontrada no seu clorlicilio profissiortal no
errdereço citado, tendo enr vista o que consta na Dispensa no 2412022, tenr, entle si, ajLrstado o.

A errpresa, ROSB DO CARMO R. DE OLIVEIIIA EIRELII

pessoa

As partes sLrpraqualificadas, resolven.r flnlaro CON-|RA'IO n. o 00412022, cle acolclo corn
a Lei Federal n." 8666193 e sllas alterações posteriores, mediaute as cláusulas e condições decorrcnte clo
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n" 2412022, ter.n entre si justo e avençado o presente
instnrrrento, rnediarrte as cláusulas e condições a seguir definidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJBTO

1.1.

Trata-se de corrtratação de errpesa para lbrnecimento de rrranLrtenção corretiva c
lechadura do tipo tubular aos gabinetes dos vereadores desta Casa de Leis, doravante aqui denotninacla
apenas coutratada pela Cârrara MLrnicipal de Cáceres.
1.2.
Passa a fazer parÍe deste contrato os orçarnentos apresentados nos autos dcl

PROCESSO

DE DISPENSA DE LfCITAÇÃO n" 2412022, contendo as descrições,

quanticlades,

unidades, preço unitár'io, preço total dos produtos contratados no valor total de R$ 4.500,00 (quatro ntil
quinhentos reais), abaixo os itens a serenr adqLriridos:

e
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuene MUNIcIPAL DE cÁcpnps
ITEM

DESCRIÇÃO

FBCHADUITA

.

UND.
FOR. QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$ 150,00

R$ 4.s00,00

DE AÇO, CROMADA, DO

TIPO BOLA, PARA USO BM
I

PORTA
IIUCATBX COM

DIVISOIIIA DB
TNSTALAÇÃO E

REMOÇÃO

DE

UN

FECHADU RA DANI F'ICADA.

30

CODIGO TCII: 19120(t-2

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO RtrGIMIT DB FORNBCIMBNTO
2,1, O regime fornecimento de matérias cle cousumo poderá ser de uma só vez otl
parceladarnertte, rtos tenr.tos do artigo 6o, ittciso III da Lei n" 8.66611993.

USULA

TBRCEIRA DO VALOR, DAS CONDIÇÕES

DII

PAGAMENTO E DO RtrAJUSTAMENTO DO PREÇO
3.1. O valor global de fornecir.nentos de produtos Iro presetrte colttrato e de IL$
4,500,00 (quatro niil e qLrinhentos reais);
3,2. O pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos prodLrtos e clttlprittrettto
do cronoglanta ajustado entre as partes, rlediante apresentação de nota fiscal dos prodtttos, até o clecitno
dia útil clo nrês seguinte ao da entrega dos bens;

CLÁUSULA QUAITTA _ DO PRAZO DE VIG
PRORROGACÃO DO CONTRATO

cIA, IIXICUÇÃO Ii

DA

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 365 (trezerttos sessenta e cinco) dias;
4.2, O prazo de execLrção do contrato se inicia a partir cla stta assinatttra;
4.3. CLrntprido devidameute o objeto pelo contratado arttes do prazo que deverá ser
atestado pelo servidor cotnpetetrte.

USULA QUINTA _ DOS ACRÚSCIMOS E SUPRESSOIS

5.1. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesrras condições contratttais,

os

acréscimos or.r supressões qLle se fizerern nas obras, serviços oll colttpras, ate 25Yo (virtte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particLrlal de reÍ'orlra de edifício oLt de
equipamento, até o limite de 50oÁ (cinquenta por cento) para os seus acréscillos, nos tertnos do qLte dispõe
o artigo 65, § lo, da Lei 8.666193.

snxrA Do cRtrDIo PELO QUAL coRREuÃo

cLÁusuLA

AS

DESPESAS
2
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂmana MUNIcIPAL DE cÁcPRPs
6.1. A execução do presente contrato será custeada con os recllrsos proprios pl'evislo
no Orçar.nento Anual do Poder Legislativo Municipal do Exercício de2022;
As despesas deste processo correrão corr recursos próprios da Câmara Municipal de
Cáceres, na seguinte dotação:

FICHA

14

FUNCIONAL
PROGRAMÁTTCN,
01 .03 I . 1001

.200 I .0000

DIiSPBSA

3.3.90.39.00

PROJBTO ATIVIDADTi
OU'I'ROS SlrltvIÇOS DIr'|ERCDI I{OS
PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA SÉTIMA _ DOS DIREITOS B RESPONSABILIDADES DAS
PARTDS

7.I DOS DIIT.EITOS B RITSPONSABTLIDADIIS DA CONT'RATANT'8.
7.1.1. Caber'á à CONI'RATAN'I'll:
7,1.1.1. Prestar infonnações e esclarecirrentos pertinentes e necessários qLte vellhatll
pelo
represetttante da CONTRATADA;
a ser solicitados
7,1.1.2, Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso Irão este.ja de
acordo corn as especificações trazidas tteste Termo;
-lertrro,
7,1.1.3, EfetLrar os pagamentos à CONTRATADA conflortre previsto treste
após o cr.rrrprimento das foltnalidades legais;
7.1.1.4. Toclos os dispositivos corrtidos no'l'elnro de Refcrência, passant a íazel parte
deste contrato.
7.2. DOS DIREITOS E RBSPONSABILIDADBS DA CONTII.ATADA
7.2.1. Caberá à CONTRATADA:
7

.2.1.1. Fornecel todos os itens cotados er.n estrita cottfornt idade cottl

as

especiÍrcações exigidas neste tertrto de referência;

7.2.1.2. Entregar os produtos descritos rro'len.t'to de Referência no prazo tráxitllo dc
365 (trezentos c sessenta e cinco) clias, contados da data da assinatura deste cotttrato,
7,2.1.3. SLrbstituir o produto não aceito pela CONTI{ATANTE, no prazo l5 (qirinze)
dias, a partir da ciência da re.jeição.
7,2,1 ,4. Cornunicar ao Diretor cla Secretaria de Aquisições, qttalqtter attonralidade
constatada e prestar os esclarecirrerltos solicitados,
7.2.1,5. Toclos os dispositivos contidos no Ternro de Referência, passall a Iàzer parte
deste contrato.

USULA OITAVA

-

DAS PENALIDADES CABÍVEIS B DOS VALORES

DAS MULTAS
inexecução total ou parcial do contrato ensejará a slta rescisão, confortlte o
clisposto nos artigos 7't a80 da Lei rf 8.666193 e suas alterações posteriores'

8.1.

A
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuane MUNICIPAL DE CÁCERES
assegurados os clireitos da Adurinistração,
administrativa prevista no art. 11 daLei 8.666193 e sLlas alterações posteriores.

8.2. Ficam

err

caso de rescisão

CLÁUSULA NONA _ DOS CASOS DB RESCISÃO
9.1. A rescisão do presente coutrato poderá ocorrer de forma:
a) arrigável: por acordo entre as partes, reduzidas a tertrto lto processo de dispensa de
desde que haja conveniência técnica ou adnrirtistrativa para a CONTRATANTE;
b) Adrninistrativa por ato unilateral e escrito da Adrninistração nos casos etrttltteraclor
rros irrcisos I a XII, XVII e XVIII do art, 78 da Lei rf 8,666193;
c) judicial: nos tem'los da legislação processttal.
9.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da Adnrinistração em caso de rescisão
adrnirristrativa prevista uo artigo 11 daLei n'8.666193.

usul,A nÉcrnra - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1. O contrato decorrente do processo de Dispensa de Licitação n'2412022, poderá
ser alterado, por fato devidarnente justificado, confornte artigo 65, cla lei tto 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ DA FISC ALIZAÇAO
11.1.

devidamente

nomead«-l

ser
A l'iscalização do cotttrato será Í'eita pelo servidor,@a
por portaria a ser editada pela Adrninistração da Câtnara Mrrnicipal clc

Cáceres/MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVBL AO
CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS
12.1. Aplica-se ao preserrte contrato e etn especial aos casos olt.tissos, a l-ei tlo 8.666193
e suas alterações e o Código

Civil

Bras ile iro;

CLÁUSULA DÚCIMA TERCEIRA _ DA MANUTBNÇÃO DAS CONDIÇOES
DE HABILITAÇÃO B QUALIFTCAÇÃO
13.1. A CONTRATADA deverá manter clurante a execução do oontrato, etn
cornpatibiliclade corl as obrigações por ela assr-rmidas, todas as condições de habilitação e qLraliÍicaçãcr
exigidas no processo de dispensa de licitação ou na assiuatura clo prcsente instrutnento;

CLÁUSULA DECIMA QUARTA _ DO T'ORO
14.1. Fica eleito o folo da contarca de Cáceres - MT, corr recllsa expressa de qr.ralqtter
outl'o por mais privilegiado que seja para dirimir as dírvidas orittttdas deste contrato.
14.2. Por estarent jLrstos e contratados, mutrramente assittaln o presente ittstrrtttlctltc'l

contratual

err 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presellça de 02

testen.rr-rnltas idôneas e

civiImente capâzes.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂNIIENA MUNICIPAL DE CÁCERES

Cáceres/MT,22 de março de 2022.

CONl'R
Veleado Dorningos Oliveira dos Santos
Câmara

unicipal de Cáceres

,(

CONTRATADA
Rose do Carmo R. de Oliveira
CPF rt." 021 .832.801 -67
r-68
CNPJ n." 40.317

Nícolas MLrrtinlto Ramos
Advogado da Câmara MLrnicipal
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