CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2015

CONTRATO Nº 13/2015
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE
IBIRITÉ/MG E A EMPRESA INCONFIDÊNCIA INSTALAÇÕES COMERCIAIS
LTDA.
Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 21.037.718/0001-22, com sede à
Rua José Maria Taitson, nº 81, Centro, Ibirité-MG, CEP 32400-000, neste ato
representada pelo Presidente da Câmara Municipal de Ibirité, Sr. Fábio
Batista de Araújo, portador do CPF nº 960.370,916-68, doravante denominada
CONTRATANTE e de outro a empresa INCONFIDENCIA INSTALAÇÕES
COMERCIAIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 01.205,013/0001-60, com sede à Rua dos Pequis, 109, Bairro
Jardim dos Anjos, Bom Despacho-MG, CEP 35600-000, neste ato
representada pelo sócio Sr Carlos Cardoso Martins, brasileiro, comerciante,
inscrito no CPF sob n° 563.741.516-15, portador da cédula de identidade nº M3.388.590, SSP/MG, doravante denominada CONTRATADA, mediante
cláusulas e condições seguintes:
1- DO OBJETO
1.1 aquisição de mobiliário para PROCON e Administração da Câmara
Municipal de Ibirité, conforme descrição abaixo constante do Anexo I do Edital
e especificações da proposta negociada:
Item

Qtde.

Descrição

Marca

Vr. Unitário

Vr. Global

1

02

Mesa MDP/MDF pés em aço c/ 2 gavetas cor
azul/cinza medidas: 1,20x 0,60x 0,75

SANTA HELENA

133,00

266,00

2

01

Mesa de Reunião retangular MDP/MDF pés
em aço, cor azul/cinza, medidas: 2,40x0,90

SANTA HELENA

260,00

260,00

3

10

Cadeira secretária fixa
revestimento tecido cor azul

palito,

SANTA HELENA

44,00

440,00

4

13

Cadeira giratória modelo diretor c/relax e
braço corsa, pistão a gás, revestimento tecido
cor azul

SANTA HELENA

214,00

2.782,00

base
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2- DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização da aquisição, bem
como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com
todos os seus anexos, os seguintes documentos:
a) Processo Licitatório nº 04/2015;
b) Pregão Presencial nº 04/2015;
c) Processo Administrativo n° 19/2015.
2.2 Os documentos referidos no item anterior, são considerados suficientes
para, em complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma
reger a aquisição do objeto contratado.

3- PRAZO, FORMA e LOCAL DE ENTREGA
3.1 A entrega do objeto deverá ser feita em sua totalidade em até 10 (dez) dias,
contados da data de assinatura do Contrato.
3.2 A entrega do objeto deverá ser feita na Sede da Contratante, situada a Rua
José Maria Taitson, nº 81, Centro, Ibirité-MG, 4º andar.
3.3. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a
CONTRATANTE.

4- DO VALOR
4.1. O valor global para a aquisição do objeto constante em Cláusula 1.1 é de:
R$ 3.748,00 (três mil setecentos e quarenta e oito reais), apresentado como
lance final pela CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.
4.2. O valor retro referido é final e irreajustável, não se admitindo qualquer
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e
indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
4.3. Os recursos financeiros para fazer frente às despesas do contrato,
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
01.122.0002.1004 – Equip. Diversos para os Ser. Administrativos e Financeiros
4.4.90.52.00 – Equipamento e Mat. Permanente.
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5- CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Na entrega do objeto a CONTRATADA apresentará Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e), a qual será encaminhada para ser rubricada pela Diretora
Administrativa.
5.1.1. A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deverá ser enviada para ao seguinte
endereço eletrônico: administrativo@camaraibirite.mg.gov.br.
5.3. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia posterior à data de
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
6- PENALIDADES:
6.1. A inexecução do Contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do
direito de contratar com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta, pelo
prazo desde já fixado em 05 (cinco) anos ou 60 (sessenta) meses, contados da
aplicação de tal medida punitiva, bem como multa de 10% (dez por cento),
sobre o valor do Contrato.
6.2. Se a CONTRATADA inadimplir, no todo ou em parte este instrumento,
ficará sujeita a sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº
8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº 8.883/94.
6.3. A entrega do objeto fora das características especificadas, ocasionará o
não recebimento podendo acarretar desta forma a rescisão do contrato,
conforme Cláusula 7.1.
6.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem
precedente, não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e,
portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos,
perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração de rescisão do pacto em apreço.
6.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das
penalidades elencados nos itens precedentes.
6.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos
créditos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
7- RESCISÃO:
7.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a
aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua
rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e
78, da Lei nº 8.666/93.
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7.2. A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas
no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
7.3. Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos
incs. I a XI, do art.78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda,
ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
8- DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1.
A CONTRATADA será a única responsável para com os seus
empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação
trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer
outros encargos previstos em Lei, em especial no que diz respeito às normas
do trabalho, previstas na Legislação Federal, sendo que o seu descumprimento
poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou
rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.
8.2. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e
representantes no fornecimento do objeto contratado, isentando a
CONTRATADA de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência dos mesmos.
8.3. A CONTRATADA obriga-se a manter em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8.4. Aplica-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93, que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração
Pública.
8.5. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir,
mesmo por omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos
itens e condições deste Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
9- VALOR DO CONTRATO:
9.1 Dá-se ao presente Contrato, o valor total de R$ 3.748,00 (três mil
setecentos e quarenta e oito reais), para todos os efeitos legais.
10- FORO
10.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Ibirité, Estado de
Minas Gerais, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações
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deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma
para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes.
Ibirité, 25 de Agosto de 2015.

Fábio Batista de Araújo
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

Carlos Cardoso Martins
Representante da Inconfidência Instalações Comerciais Ltda-ME
Contratado

Testemunhas:
____________________________
Nome:
RG/CPF:

____________________________
Nome:
RG/CPF:
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