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CONTRATO 2019.11.04.003

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEIVI 0 MUNIcipIO DE CHORÓ, ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
DE
ADIvllNISTRAÇÃO
PLANEJAIUIENTO E FINANÇAS, COM A
EIVIPRESA
AG I L
DISTRIBUIDORA
DE

COWI ERC I O
E
EQUIPAMENTOS

EIRELl-ME, PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE
DECLAFU:

0 MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE, pessoa jurídica de djreito público interno, inscrita no CNPJ N°.
63.386.627/000142, com sede no Centro Administrativo Expedito Quirino Borges, Avenida Cel.

ioDã#,àTàmçpÃoô,,niA'N4É3À#É#.oÊrTi#úçcAhso,róíes,:araát,oa.tem,:Êssend,âd:E,CeFOET.âsRp`eAc,,?oF
Secretario o Sr. DOUGLAS BARRETO DE LIMA, doravante denominada CONTRATANTE, e de

u

outro lado, a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAIUIENTOS EIRELl-ME,

pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Monsenhor Salazar,102 Sala 201 -São João do
Tauape Fortaleza-Ce. inscrita no CNPJ N°. 30.607.801/0001-80, por seu representante legai, o Sr.
JONATHAN
FERREIRA
VIEIRA,
CPF
N°:
049.529.883-25,
doravante
denc`minada
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusuias e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIFU - DO FUNDAIVIENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N°. 024/2019-SRP . Ata de
Registro de Preços n° 2019.08.27.011, em confomidade com a Lei N°. 8.666/93, Lei 123/2006. Lei
147/2014 e suas alterações c/c os temos da Lei N°. 10.520/02.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OE»ETO
2.1. Constitui objeto deste contrato a AQUIslçõES DE MATERIAL PERMANENTE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.
LOTE 02 - A MPLA PART lcIPAÇA 0
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OMPUTADOR COMPLETO CORE 15 MEMORIA
PLAVA DE VIDEO GTX 7501 TB DE HS -Incluindo
Monitor do 18"t ela ips Mouse Teclado Caixa de
om e Es@bilizador.

uNo

QTO.

Unidade

03

tLGOLDEN

TEC

V^LORUNmRm

VALORTOTAL

11R$12453001

R$ 4.151,00

----+

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 12.453,00 (dozo mH qu atroc®nto s ® clnquonta o trôs r®als)

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
3.1. 0 presente contrato tem o valor global de R$ 12.453,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta

e três reais), a ser pago na proporção da entrega dos bens, segundo as autonzações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de confomidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidões federais, estaduais e
municjpais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta de preços adjudicada.
3.2. 0 Município de Choró/CE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito em
conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada no
subitem anterior, observadas as disposições editalícias e deste contrato.
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3.3. Por ocasião da entrega dos produtos/materiais/equipamentos a CONTRATADA deverá
apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e nota fiscal deverá ser
emítida em nome do Município de Choró/CE.
3.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas
junto ao Município de Choró/CE.

3.3.2. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolwdas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
3.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
3.3.4. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será
comunicado por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pelo Municíoio de
Choró/CE, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades cabíveis.
3.3.5. Nenhum pagamento isentará o fomecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem

u

implicará aceitação definitiva do fomecimento.
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. 0 presente lnstrumento produzirá seus jurídicos e iegais efeitos a partir da d-a-t-á- de sua
assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado caso seja pemitido
pelo art. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da
Secretaria

Municipal

de Administração

Planejamento

e finanças:

03.01.04.122.00022.2.011:

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.

__ __1

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento
convocatório, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N°.10.520/02.
6.2. A CONTRATADA obriga-se a:
6.2.1. Assinar e devolver a ordem de compra ao Município de Choró/CE no prazo máximo de 24

U

(vinte e quatro) horas, a contar da data do seu recebimento.
6.2.2. Entregar os produtos/materiais/equipamentos licitados no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da ordem de compra, nos locais determinados pelo Órgão solicitante,
observando rigorosamente as especificações contidas no temo de referência, nos anexos e
disposições constantes de sua proposta de preços, assumindo a responsabilidade pelo pagamento
de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal. estadual e municipal, bem como,
quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a
terceiros, em decorrência da celebração do contrato, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Órgão interessado;
C) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do
§ 1° do ar(. 65 da Lei N°. 8.666/93;
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d) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Choró
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e
por escrito. de qualquer anomalidade que verificar quando da execução do contrato.
6.2.3. No üso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências
especificadas no temo de referência, no edital ou na proposta de preços da CONTRATADA. a
CONTRATANTE os recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ,i'jras ser
adequados às supracitadas condições;
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Indicar o local e horário em que deverão ser entregues os produtos/materiais/equipamentos.
b) Pemitir ao pessoal da CONTRATADA acesso ao local da entrega desde que obser\'adas as

nomas de segurança.
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

u

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTEFUçÕES E REAJUSTE DO CONTRATO
7.1. Quakiuer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplad-a~óêib art.
65 da Lei N°. 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa
pela autoridade administrativa.
7.2. REAJUSTE: Os valores contratados não serão reajustados antes de decorrido o período de 12

(doze) meses.
7.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis,

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fonuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde
reste demonstrada tal situação e termo adítivo, ser restabelecida a relação que as panes

pactuaram inicjalmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a
justa remuneração do fomecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na foma do art. 65,11, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada.

Iiii=

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANçÕES
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas. sem
prejuízo das sanções previstas na Lei N°. 8.666/93.
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar o material ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta. falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará

`J

impedido de licitar e contratar com o Município de choró/CE e será descredenciado no cadastro de
Fomecedores do Município de Choró/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem preiiiizo de
aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:
1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) Recusar em celebrar a ata de registro de preços ou o termo de contrato dela decorrente quando
regularmente convocado;
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame:
c) Não manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer obieto
Contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra no endereço coiistaiite do
cadastro de fomecedores ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze poÍ cento)
sobre o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. no caso de retardamento na execução
da entrega dos bens;
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111. Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
8.1.2. Na hipótese de ato ilícfto, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fomecimento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parie do licitante de qualquer
das obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato oii sr.i c`u[ros

documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem
prejuízo das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei N°.
10.520/02, as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do
valor global máximo da ata ou do contrato, confome o caso;
8.2. 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM.

8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do

U

3:4:aE:n£saoqduee i°n::!;Ê:;eci:Z:rujTns;uficiêncja de crédito do iicnante, o vaior devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como DÍvida Ativa do Município e cobrado mediante procésso de

execução fiscal, com os encargos correspondentes.
8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N°.
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.
8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não ex!mirá a
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações
estabelecidas neste contrato.

__J

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido í]e nleno
direito, independente de notmcação judicial ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA o
direíto de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da
sua execução, ocomendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condjções ou nas hipóteses
previstas na legislação, na foma dos artigos 77 e 78 da Lei N°. 8.666/93.
9.3. 0 procedimento de rescisão obseivará os ditames previstos nos artigos 79 e so da Lei N°.

U

8.666/93.

i_rH

CLÁUSULA DÉcllvIA -DAS DISPoslçõES FINAIS
___1
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Õõ-F\-t-Fãiõ-. em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualmcação exigidas na licitação.

10.2. 0 presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à
proposta licitatória.

10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no ari. 58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada.
10.4. 0 presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo
das panes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei N°. 8.666/93.
10.5. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração

Av. Cel. João Par.c.mpos, Na 1410 -iN.o do Cruzeiro. CNPJ: 63.386.627/OO0i42
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10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização

da

Admínistração.

10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parie, os bens entregues em desacordo com os
temos do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato.
10.8. lntegram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que Toríri3m o

procedimento licitatório e a proposta de preços adjudicada.
10.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente
designado(a), pela Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças, de acordo
com o estabelecido no art. 67 da Lei N°. 8.666/93, doravante denominado(a) GERENTE DE
CONTRATO.
10.9.1. 0 gerente de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer mcímento,

justmcadamente, caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE.

u
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CLAUSULA ONZE - DO FORO
11.1. 0 foro da Comarca de Choró/CE é o competente para dirimir questões decorrer`tes da
execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei N°. 8.666/93, alterada
e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente lnstrumento, em 05 (cinco) vias, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Choró-Ce, 04 de Novembro de 2019.
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DOUGLAS BARRETO DE LIMA
SECRETARIO DE ADIvllNISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATANTE

EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
CNPJ: 30.607.801/0001 -80
JONATHAN FERREIFU VIEIRA
CPF N°: 049.529.883-25

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

L5%,~ rá4L cpFNo. oG5 oa,3 c7ü .45T
4 .e' ç 3 . }3
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EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Choró mediante a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS torna público, para conhecimento dos interessados o
extrato de contrato de n° 2019.11.04.003.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERIVIANENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIvllNISTRAÇÃO PLANEJAIVIENTO E
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE.

u

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°

8.666/93 e suas alterações posteriores.
VALOR DO CONTRATO: R$ 12.453,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta e três reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Administração Planejamento e
finanças: 03.01.04.122.00022.2.011 : Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.

DURAÇÃO DO CONTRATO: VIGERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONTRATANTE: DOUGLAS BARRETO DE LIMA
CONTRATADA: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELl-ME

ASSINA PELA CONTIUTADA: JONATHAN FERREIRA VIEIFU

Choró-Ce, 04 de Novembío de 2019.

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃ

NEJAMENTO E FINANÇAS
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃ0

Certifico que o extrato do contrato N° 2019.11.04.003, referente ao Pregão Presencial N°
024/2019i5RP, cujo objeto do contrato é a AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE
PAIU ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICíPIO DE CHORÓ/CE. Foi atixado no
flanelógrafo (QUADRO DE AVISOS) desta Prefeitura Municipal, no dia 04 de Novembro de
2019, conforme estabelece a legislação em vigor.

u

Choró-Ce, 04 de Novembro de 2019.

SECRETARIO DE ADIvllNISTFUçÃ

DE LIMA
ANEJAIVIENTO E FINANÇAS

®
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