
1.1. O presente contr to tern come fundamento a Tomada de Precos n° 2018.12.21.0lCME, 
devidame'nte homolo ada pelo Presidente da Camara Municipal de Eusebio, e a proposta da 
Co~tratada, tudo partt integrante deste Termo, independente de transcncao. 
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2._1; 01 objeto do preserte contrato ea: . . 
CLAUSULA TERCEIRA J DO PREtO E DO REAJUSTE . 
3.1. A Contratante pa~ara a Contratada o valor global estimado em R$ , ). 
3.2. Os precos poderat sao fixos e lreajustaveis. 

·CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAtAO 
4.1. O Contrato resu tante da presente licita<;ao tera validade e eflcacla da data da sua 
assinatura ate 31 de d zembro de 2019. 
CLAUSULA QUINTA-{AS ALTERAtOES CONTRATUAIS 
5.1. A Contratada fie obrigada a aceitar, nas mesmas condlcoes contratuais, acrescimos ou 
supress5es no objetotontratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrat,, conforme o disposto no § 1 °, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alteracoes. 
CLAUSULA SEXTA- D PREtO E DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos s1rao realizados ap6s o fomecirnento, com a devida docurnentacao fiscal. 
6.1.1. 'os precos pac uados poderao ser restabelecidos, para a manutencao do equilibria 
econornico - financei o do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser 
devtdarnente comproyado, por meio de planilha analftica e documentacao habil. 
6.~. O objeto sera at~tado e pago pela Camara Municipal de Eusebio nos prazos e na forma 
estabelecidos neste C ntrato. . 

A CAMARA MUNICIPfl DE EUSEBIO/CE, CNPJ n2 41:656.158/0001-00, com sede na Av. 
Eduardo Sa, 50, Centro, Eusebio/CE, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seli Presidente, e a empresa _ 
CNPJ n2 I, situado na a seguir denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por (quallflcacao), portador da Carteira de ldentidade de 
n2 e do CPF n2 resolvem firmar o presente contrato, em 
conformidade com o rocesso Licitat6rio n2 2018.12.21.0lCME, na modalidade Tomada de· 
Precos n2 2018.12.21. lCME, do tipo menor preco, regime de execucao indireto, empreitada 
por preco unitarlo, so, a regencia da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, e 
demais legislacoes p rtinentes, cada qual naqutlo que couber, e median'te as seguintes 
clausulas e condlcoes: 
CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL 

TERMO DE CONTRATO QUE EN"FRE SI CELEBRAM A 
CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO E PARA O 
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

ANEXO II- MINUTACONTRATUAL 
PROCESSO N2 2018.12.21.0lCME 

TbMADA DE PREtOS N2 2018.12.21.0lCME 
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6.3. O pagamento SEfa efetuado, em ate o 30Q (trtgesimo) dia, contados da data do 
recebimento da Nota ~iscal, diretamente pela Camara Municipal de Eusebio. 
6.4. Os pagamentos sotmente poderao ser realizados com a devida apresentacao das certidoes 
de regularidade fiscal trabalhista. · 
ClAUSULA SETIMA - D S OBRIGACQES DA CONTRATANTE 
7.1. A Contratante se briga a proporcionar a Contratada todas as condic;5es necessartas ao 
pleno cumprimento dJs obrigacoes decorrentes da presente llcltacao, consoante estabelece a 
Lei n° 8.666/93. \ 
7.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual. 
7.3. Providenciar os pfgamentos a Contratada, a vista das riotas fiscais/faturas devidamente 
atestadas, pelo setor competente. 
ClAUSULA OITAVA-1AS OBRIGAC0ES DA CONTRATADA I 

8.1. Fornecer o objeto contratual em conformidade com as condlcoes e prazos estabelecidos 
na proposta. · 
8.2. Manter, durante 

I 
oda a execucao do contrato, em cornpatlbllldade com as obrigac;5es 

assumidas, todas as condlcoes de habllttacao e quallflcacao exigidas na licitacao. · 
8.3. Arcar com eventuiais prejufzos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados per 
ineficiencla ou irregu~laridade cometida per seus empregados ou prepostos envolvidos na 
execucao do contrato. 
8.4. Aceitar nas mes as condicoes contratuais os acresclrnos e supress5es ate 25% (vinte e 
cinco per cento) do va or inicial atualizado do contrato. 
Cl.AUSULA NONA - DlENTREGA DOS PRODUTOS, DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO 
9.1. Os produtos dev rao ser entregues na sede da Contratante, em dias de expediente 
normal, respeitando o horario de expediente da C6ntratada, no prazo maximo de ate 24 (vinte 
e quatro) horas, mediante apresentacso da ordem de compra devidamente assinada pelo 
Presidente da Camara 
9.2 Para os produtos, bjetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome 
da Camara Municipal e Eusebio. 

·9.2. A flscallzacao do ontrato sera exercida por servidor designado pela Camara Municipal. 
9.3. O recebimento d finitivo se dara ap6s a verificacao das formalidades legais exigidas, por 
servidor designado ela Adrnlnlstracao, ap6s a sua entrega, mediante a verificacao da 
qualidade e quantida1.e dos produtos era solicitados na Ordem de Compra, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes. · 
9.4. Considerando a rijei<;ao do objeto, a Adrntnistracao devera expor suas raz5es tecnicas e 
faticas, devendo a Co tratada faze-la em conformidade com a indicacao da Contratante, no 
prazo maxtmo de 05 (cinco) dias, contados da notlficacao por escrito, mantido o preco 
inicialmente contrata o. 
ClAUSULA DECIMA - AS SANCCES 
10.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fr udar na execucao do Contrato, comportar-se de mode mldoneo, fizer 

· declaracao falsa ou ctmeter fraude fiscal, garantido o direito previo da crtacao e da ampla 
defesa, ficara imped id _de licitar e contratar com a Admintstracso, pelo prazo de ate 02 (dois) 
anos, enquanto perd rarem os motives determinantes da punic;ao ou ate que seja 
promovida a reabilit c;ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem 
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prejufzo das multas ~revistas no edital e no termo de contrato e das demais comlnacoes 
legais. I 
10.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total 
ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, 
inadimplemento contr[1 tual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a previa 
defesa: 
I - advertencia, san<;aJ de que trata o incise I do art. 87, da Lei nQ 8.666/93, podera ser 
aplicada nos seguintes cases: 
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licita<;ao. 
b) outras ocorrencias f ue possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos services da 
Contratante, desde qu nao caiba a aplica<;ao de sancao mais grave. 
II - multas (que poder o ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo com lnstrucoes fornecidas pela Contratante). 
a) de 1% (um por ce 

1_to) 
sabre o valor contratual, por dia de atraso e/ou interrupcao na 

execuefao do objeto, limitada a 10% do mesmo valor. 
b) de 15% (quinze potcento) sobre ovalor contratual, por infracao a qualquer clausula ou 
condicao do contrato, ao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na 
reinctdencta. . 
Ill - suspensao ternporarta de parttctpacao em licrtacao e impedimento de contratar com a 
Camara Municipal de usebio, por prazo nao superior a 02 (dais) anos. 
IV ...... declaracao de i idoneidade para licitar ou contratar com a Adrnlnlstracao Puplica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni1,;ao ou ate que seja promovida a 
reabtlltacao perante autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
Adrnlnistracao pelos ~rejufzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada 
com base nos incisos anteriores. 
10.3. No processo de faplica<;ao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a 
ampla defesa, garanti~a nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos 
incisos I, II e Ill do itel 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no incise IV , · 
do mesmo item. ']' 
10.4. O valor da mul~ aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar a nofifica<;ao ou decisso do recurso. Se o valor da multa nao for pago, 
ou depositado, sera a tornatlcarnente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. 
'Em caso de inexistenc a ou lnsuftctencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado 
administrativamente ~u inscrito como Dfvida Ativa do Municfpio e cobrado mediante 
processo de execucao iscal, com os encargos correspondentes. · 
10.5. As sancoes prev stas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em 
razao do contrato obj to desta licita<;ao: . 
I - praticarem atos ilf~tos, visando frustrar os objetivos da licita<;ao. 
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Admlntstracao Publlca, em 
virtude de atos iHcitos praticados. 
Ill - sofrerem conde a<;ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quai quer tributes. 



10.6. As sancoes pre istas nos incises I, Ill e IV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas 
juntamente com a do incise II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no 
respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. · 
CLAUSULA DECIMA P~lMEIRA - DA RESCISAO 
11.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motives especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
nQ 8.666/93 e nas fo mas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes 
posteriores. · 
11.1.1. Alern das hip6t ses previstas no art. 78 da Lei Federal nQ 8.666/93, constituem causas 
de resctsao de contrato: 
:)J.1.1.1. lnterromper execucao do objeto contratado por qualquer prazo, sem motivo que 
justifique e sem autori a,;ao expressa e escrita do Contratante. 
11.1.1.2. Nao satisfaz r as exlgencias do Contratante com relacao a boa qualidade dos 
produtos. 
11.1.1.3. Se a ContrataJa se conduzir dolosamente. 
11.2. Alern das hi 6teses anteriores, pcdera o Contratante rescindir o contrato, 
independentemente e qualquer procedimento judicial ou pagamento de tndenizacao. por 
falencla, concordata, dissolucao, insolvencia da Contratada, e em se tratando de firma 
individual per morte df seu titular. . , 
11.3. E dever da Con,ratada reconhecer os direitos da Adrnlnlstracao em case de rescisao 
administrativa previst no art. 77 da Lei de ucltacoes. 
11.4. A tnadtmplencla das clausulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocat6rio, 
pela Contratada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante 
notificacao entregue dlretarnente ou per via postal, com prova de recebimento. 
11.5. Os procedime~tos de rescisao contratual, determinados por ato unilateral da 
Contratante, serao t9rmalmente motivados, assegurado contradit6rio e a ampla defesa, 
mediante prevla e cof provada tnttrnacao da interessada para que, se o desejar, apresente 
defesa no prazo de O (cinco), dias uteis, contados de seu recebimento e, na hip6tese de 
desistir da defesa, int rpor recurso hlerarquico no prazo de 05 (cinco) dias utels, contados da 
lnttrnacao comprovad da decisao rescis6ria. 
11.6. Nao cabera r.eciso quando se tratar de rescisao arnlgavel, destarte o comprimento da 
norma que a autonze. 
CLAUSULA DECIMA.S GUNDA- DA DOTA<;AO OR<;AMENTARIA ' 
12.1. As despesls correrao por conta da dotacao orcamentarla nQ 
Ol.01.01.01.031.0101-r.'.OOl. . Categoria Economica: 3.3.90.30.00-Material de Consume, com 
utiliza,;ao de recursos a pr6pria Camara Municipal. 
CLAUSULA DECIMA T RCEIRA - DA VINCULA<;AO CONTRATUAL . 
13.1. Este contrato sta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitat6rio nQ 
2018.12.21.0lCME, T mada de Pre,;os nQ 2018.12.21.0lCME, que lhe deu causa, para cuja 
execucao exiglr-se-a a rigorosa obedlencia ao Edita! e seus anexos, a Lei Federal nQ 8.666/93, 
suas alteracoes post riores, a proposta de precos da Contratada e demais legtslacoes 
aplicadas, parte integ ante do presente instrumento contratual. ' 
ClAUSULA DECIMA QµARTA- DO FORO 
14.1. Fica eleito o forf. da cidade de Eusebio/CE, para dirimir as questoes relacionadas com a 
execucao deste contr to nao resolvidas pelos meios administrativos. 
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02. ------------~ 
Nome: 
CPF: 

01. -t------- 
Nome: 
CPF: 

TESTEMUNHAS: 

<ZONTRATADO (A) CONT TANTE 

E, estando assim just9~ e acertados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, pe.Tnte duas testemunhas que tarnbem o assinam, para que produza seu~ 
efeitos jurfdicos e lega'i5" . 

1------'-· _de_~~~~d_e _ 
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