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I;STADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Processo Administrativo nO.022/2015 Pregão Presencial nO.016/2015

CONTRATO N° 020/2015
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ?~'~ÇONSUM9 E DE EXPEDIENTE

A CÂMARA MUNIC,II?AL DE CARAZINHO, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ n° 89.965.222/0001-52, cQI11sede na Avenidá,Flotes da Cunha,
nO. 799, em,!9arázihho/RS, CEP99:50J)~OOO, Carazinho/RS,répresentada
neste ato por 'seu Presidente em exercício, Vereador PAULlNO DE MOURA,
inscrito nO.C'PF 325.465.050-68, residente e domiciliado na Rua Antônio Pasin,
nO.390,~hêsta cidade, nesse ato denominado, CONTRATANTE e de outro lado
a Emptêsf{STAUDT E FRANCESQUETIILTDA. - EPP, inscrita no CNPJIMF
sob o nO13.674.709/0001_14,comcontr:atciarquivado.na JUNTA COMERCIAL
sob :0' nO.871365t,em05.11:2012;estaB:elêcidana éid"àdede FelizlRS, CEP
95770-000, na R.ua MarcoS JQséde :,Leão,' n° 583, Sala 2, neste ato
representada pela empresária proprietária, ASTOR STAUDT, portador do RG
8040774501 e de CPF(MF)sobon",55-o,~51.700-15, doravante denominada
de CONTRATADA, em virtudedoEdit~I.~O,gregão Presencial nOÓ16/2015, têm
entre si justo e acertadoo:presenteéôritiato. de::prestaÇão de serviços, que se
regerá pelas cláusulas e ccinilições ai:iiánte:~stjplJlad~~;;'

'_~~: •. '. __ o" i _'-0._, . -.". _ .":".>"" .-.

CLÁUSULA I - DO OBJETO, VÂLoR,;E~rREGAE~AGAMENTO. . .. ,"' ...~-,'-'."~ - . -

1.1 O presente contrato tem por Objet~.:oJórneCimehto, pela CONTRATADA,
dos seguintes produtos/materiais de con~jm1o edeexpediente para viabilizar o
seguimento dos serviÇQsdá,Cãmara MQhlpjpal de Carázinho, de acordo com
as propostas finari~iras ea ata do PrElgéiejro em que foi declarada vencedora
a empresa CONTRATADA por oferecer:.ôs menores lances nos seguintes
produtos:' . . .

38,00

44,00

VALOR
TOTAL

(R$)
14,50

21,00
21,00
42,00

VALOR
UNI. (R$)'

2,20

DESCRiÇÃO
Marcador.pármanente 1,45
cd/dvd pontá média 2.0

uno c"mm .' .. '
cx Clios 2/0'niauelado . 1,40
cx Clios 1/0 niauelado 1,40

Caneta esferográfica 0,42
un I oonta fina azul

Fita adesiva ceiofane
un 48x45

Pilha Alcalina palito A6A 1,90
un embalaaem cl2 unidades

QUANT.
TOTAL .. UNI.ITEM

Item 04 10
Item 08 15
Item 10 15

Item 11 100

Item 16 20

Item 18 20
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1.8 O pagamento será efetuado contra empenho, após a entrega do material
salicitada e mediante apresentação da Nata Fiscal/Fatura.

. - - -".'.:"".
1.7 A nota fiscallfatura deverá, obrigátbnamente, ser entregue junta com o seu
objeta. - .. ,

. . fi.', '-

1.2 FiÇ:~'9 presente instrumento COÍ1tratu~ajustadona totalidade de R$ 43J,l)P
(quatro"Cêntosetrinta""e'$8te".r~ais"",e"::cíôq ueAta'~eeAtav.os);•..conformel's~
dertidhstra pela tabela acimajónde:deveiâo"estar incluidas, além de todos'{ós
materiais/produto$dêscritos:nóiterri.1,1~ destã-';Cláusula Primeira, todas as
vantagens, abatimentos;jiTIpostoshªxa~:.e"contribuições sociais, obrigações
trabalhistas, previdenCiárias;"fiscaisé;tQmí:friciais, que eventualmente incidam
sobre a operação. ou, ainCla,-clespéíias"çÓfl),traIJsporte ou terceiros, que
correrão por con~da Cb~~~TADt'3(~;~~j,E-', c': ';. J 1

1.3 O prazo de Emtregada~'pr:oatJta~~e~~átéj.O~dêz)dias,t a contar da
assinatura deste coiltrato. . . .~'j ;-C;';' '., 'Ci- ,;' ,

- - : -:>l;,~::..~.:", .-' - . ;

~ ,_ . \ "~. . :;:':~t~"'_-_::-'__'.:. ",- 'd ... " ,-
1.4 Os materiai$ deverãa ser entregl;l~s/'pela;-CONTRATADN no setor de
Informática da Câmara MúniCipal de 'GaÍ'azinhél/RS,.sito na Av. Flores da
Cunha, n.o 799,~em Ganiizinho/RS,il6H:l;iorário das 09horas,' às 11horas,

_, . , - .. .:,:_•.... ".", .'0.

quando deverá oÇorreraconferênciadê~Rródutas~rrfate'riais liciFJdas.
.r , ,. .'~-;:''-_:.~.;Ç '.

, ,i

1.5 Verificadá a desconfarmidade 'de~algumdbs p-radutas,a/COt'lTRATADA
deverá promover\as.correções necessá.riasna,.prazomáximodeOa (frês) dias
úteis, sujeitandcrse às:penalidades previstas na .Editale neste'contrato.

"' ' -'. • f .,.~<.o:._..,., " -.
"';

1.6 O material a"ser entregúe dev~ráser adequada'arénteacandicionado, de
forma a permitir a completa presérvação .da mésmõ e sua segurança durante
a transparte. '. . ' .' ..••

Pilha Alcalina pequena 1,90 19,00
M embalagem cl2

Item 19 10 cx unidades
Grampeador de mesa 5,00 25,00

Item 21 5 un 2616,p/'20 ~Q!h"as'.
Pasta AZ.6fíêi&Lciníbô .' ,.5,80. 174,00

. .
i:.ârâOItem 26 30 '..un","

• c':{ • , .
.~. .

Item 27 10 ':;" .oh Récua 30 cm~., O O' 4,004 ". ' . . "',

Item 37 10•., un Tesoura'Grande$, 3,50 'j' 35,00
TOTAL

. 437;50
I (R$): "

' .'
;< ' . .

-<"
. ..-~

1.9 A nota fiscal/fatura emitida pelo farnecedor deverá conter, em local de fácil
visualizaçãa, a indicaçãa da númera do processo, número da pregão e da

~~~
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ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do
material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

1.10 O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 (trinta) dias da
entrega total e correta do ma,terial..

~ ,~"; . ~ ~.' .~~,
1.11 Ocorrendo atr~Ó,;Jh~'pag~mento, os ilalbres .. s~rão corrigidos
monetariamente'peld~GPM/FGV dopE;'ríodo, ou outró"Jhdice ,que vier a
substituí-lo, eJa, f.dfhinistração compêii$'ará'a contratada corre juros de 0,5%
ao mês, pro rata ..•..,

CLÁUSU!:-A 11- DA VIGÊNCIA

2.1 A"vigência parao~presente.,cºntratoj;erá 'qe .10 ,(Qe~).dia.s contadós:da
assiniatura do presente. Se ós materiais/produtos forementrégues totalmefltee
corretamente antésdo termo,previsto;Elste contrato se findará ne$ta data. "

~. .' . - . -. - -. - '. :

CLÁUSULA 111- DARESCI~ÃO~., ,', "'"
.- -~.'" -

3.1 Constituirá môtivbParà:'~esCisãb':bh.ij,tllt~~o('pf~s~ntª contrato:
a. O não cuníprimento{decláúsulª~;'~$peÇÍfi~Çõê?:ou prazos constantes

neste conttato:bunô"~dital'(01J~Z2()'f&i" ,.:, " ..'''.' "'.' . r
b. O desatendirri~nto'às detérmji\~@5aa'._a~õr1dac,le designada para

acompanhar e fiscalizar aenttegà':ciôs-proâul6s, assim como a de seus
superiores'.' . ,••,( ',' '

3.2 A rescisão poderá ser determinada: .->-
a, Na ocorrência-de quàlquer das:hjpoteses enumeradas fiO artigo 78 da

Lei Federal nO8.666793, com as'formalidades econsequências previstas
nos artigos 79 e80da Lei supra:. " " '

b. Por ato Unilateral doCONTRATANT:E, 'nas hipóteses dosincisos I a XII,
XVII é XVUl;dô art. '78. da Lei nO'S.666/f]3; .-J "

c. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido. a termo no
processo de licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE;

d. Judicialmente, nos termos da legislação. . '

I;
! I
I

4.1 Pelo inadimplemento das obdgàções, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades: I

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: I

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de
2 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;

CLÁUSULA IV - DAS PENALIDADES

)~~
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b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento
do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar):
suspensão do direito de licitar e.CQntratan::om ,a Administração pelo prazo de
5 (cinco) anos e multa d~;tQo/,osobreJ);valcit estima€ló~da contratação;

d) executar o ".côrithitó "com irregulàridadesl pa'$síveis de correção
durante a execução e"sem prejuízo ao rEl~~ltado: advertêncià;,' .

e) exéêutarõ contrato com.~soJajustificado, até o'lirtlite ,de 7 (sete)
dias, apósos~qUais será considerado como inexecução contratual: multa
diária de~lÕJosobre o valor atualizá{]o't1ocoritrato;

-!:f))nexecução parcial do contrato:-suspensão do direito de .liêitar e
contr;âtar' Com a Administração pelo prazo'dei2 (dois) anos e multa tlê,8%
sobré o valor correspondegteao.r:nontai;\tErnão adir:npljdQçlo cOl}trato; .. ,,- . -. ,:- ,- - .' ,-. - . .' ,',:- '-""", ,- .... --'-'.', .". -. -.,' .-,,-.><--_. - ..••.,>,_ g) inexeGuÇão~.to~l(jo: contrato": sl;Jspensão do direito de Iicitar;..e
contratar com a Admil1islia~(),pêloprlaí:o dÉl3' (três) anos e rilulta de 1à%
sobre o valor atualizadódocontrato;e,:' .•

h) causárprejuízo;;r;natef,iâl:Tesl;í.ltante diretamente de execução
contratual: declaroa~odeil\lldo~ei~.l1l~~Ê.~fi1~la,cl~hcom a suspensão do direito
de licitar e contratarcorri>a'.Míiíll1is~ª~ifj"fRúpl.ic~"pelo praio de 4 (quatro)
anos e multa de l2%sobr-eo\;aloiiâfÚ~li#!ªo~ggc;OntrátÓ: i

4.2 As mUltaSreférid~~:'~~s"~.al{~;~s:,d~iitell1{'5.1 '; serão cobradas
administrativamente, salvo aquela di~p()sta,-"aàHnea'"en que será cobrada por
compensação financeiràdoscréditos;~füé:açoi'ítratáda tivér a receber e não. . .-" '. _., .-~ . ~' '-

impedem, em raZão dá extensão da faltá.Cómetida, a,aplicação das demais
sanções prevista~noite~ '5.1 e seus sllRit~I1f;. .

r/i:. __:~;-,: -'" .-

4.3 As penalidades serão regiStradas 'nti,padastroda,éontratadá, quando for o
caso. .' ." ~' -

,..,' o,"~ • _ --'-~'"",_i ....•.- .,-." -...' !-

4.4 Nenhurripagamento será efetuado pela Administraçãqenquantopendente
de liquidação qualquerqbrigação'financeira que"for impostá aof9rnecedor em
virtude de penalidade ouinadil)'iplência contratual. .

~.. -- '. '.,,! -' •

/1J
I /I I
I i i, ,

: I

CLÁUSULA VI - DA GARANTIA

5.2 Na hipótese de divergência entre este instrumento de contrato e o Edital
correspondente, prevalecerão as disposições contidas no Edital.

5.1 Fazem parte integrante deste instrumento dé CQnt~to, a PROPOSTA de
preços apresentada pela CONTRATAQA,.bem como o'Edital correspondente e
respectivos anexos do Pregão Presenéialno 016/2015.

'" -~
CLÁUSULA V - DosANEXOS DOCONTRATÓ

1ft ~ 4!\;
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7.1 Constituem-séJe~o'hsabilidades da Contratada: < o.', .
a) A cbntrafâda deverá mantéf;1filí'ante toda a exeéuçãeido contrato,

em compatibilidade com as obrigações ,por ela assumidas, todas 'aScondições
de habilitaoÇãoe qualificaçãOexigidasnopresetlte certame; •

b),Ehtregar o objeto deste c6nfrátorto prazo máximo de 10 (dez)'dias a
partir dá

2
<fatade sua assinatura nás çeÍndiçõesávençadas; 13,>2"

."tê) No presente.contrato,rlãq",~~t~ádmitida a subcontratação totetou
parcial do seu objéto, a associação dcr.ccmtratã'âci'com'õufrem, a cessãô,ou
transferência, to!al }IU párciªl.bel'li~[nO a "fusão, cisão ou: incorporaÇão,
conforme Art. 78riricisoVFâaLeL8,6é6193.

'-...t'. ':~:-~({:~(--'-.':~::~. :-t~f:!~.""
7.2 Constituem-se r13sponsâbili(ladesjl~contr13tl3nte:

_ " ,~_.~:.-':~(-.__._,::. .__.,,~~.,-.~~:,:~:~~.<-,-~-.. _;>;_.~._.<'o<'~ " . ,,:<

a) efetuar,op~garTIe!Jtoa,jQstadº:n.à'i!Ól1!!íM;nº;Pt~oçonvencionado; e,
b) dar ao;Coritrataâó~as",coriçlj~ºes;o(le~~sárià~;'àregular execução do

contrato."" -";"', .' . -, , '. .
':~.'.~'..:', .-;"..

6.1 O objeto da presente licitação deverá dispor de garantia quanto a vicios
ocultos ou defeitos de fabricação, ficando o licitante vencedor responsável por
todos os encargos decorrentes disso.

cLÁUSULA VII- DASoR,E~Po;~$~ªI~;~~ÔES\o>':""

8.4 Fica designado como fiscal do çontrato, oseNidor Ahmad Issa Araújo
Rahman, inscrito no CPF n. 735.724;460~15.

CLÁUSULA IX - DO FORO" '-~., > , " '. ': '. Il
9.1 Para dirimir quaisquer dúvidas 6u êontrovérsia~'decorrentes da execução Ii J I
deste instrumento de contrato, fica eleito desde já o foro da Comarca de li
Carazinho, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. / i

'~.. -- ,
8.2 Os signatários do presente contrato asseguram e afirmam que são os
representantes 'legais competentes'pára ássumir em nome daS...partes as
obrigações 'descritas .neste contrato' e .representar de'forma' efetiva seus
interesses.';.,'>"

CLÁUSULA VIII- DÀS.mSPOSlçÕES;GERAiS ' .i
: c' ',_' -, ':~i:~-'~-'-.,,:,

8.1 Eventuais altera~êsGuca$os ()niIs~~sãêtio apÓrdadosentre as partes
na forma de aditiVosa este Contrato. . . ' ' .. ' '

~~ I
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fon . .E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br e/PABX. 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS

www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


I;STADO DO RIO GRANDE DO SU~
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

fi as partes o presenteE por estarem justas e contratadas, Irmam . fim
instrum~nto de Contrato, em 03 (tr~s) vias de igual teor e para um so ,
juntamente com as testemunhas abaixo.

C.:','é , .: h \27 de J'ulhode 2015.arazm o,, ,te
i" ~.,:/ ..~. .
~ >~ í '

"'i "

?~OJv+- '.
Paulino de Moura

Presidente dáC€ll11araMuni P I
CONTRATANTE

-, " o",;, .'" • _ . - •.

"F ancie Gou rte Leite"'êCPF 005:51~,;1'?Ô::9~,;.,i
, ., - -~. . .

J. ':;". : ,.~
;,

Visto ConsultoriJ,Jundica',:"
/" r. .

"

- .••. t ••..

:';(
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