
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2016

PREGÃO - ELETRÔNICO

MINUTA DO CONTRATO Nº __/2016

CONTRATANTE: O  Município  de  Novo  Hamburgo,  por  intermédio  da  CÂMARA
MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
94.709.284/0001-33, com sede na Rua Almirante Barroso, nº 261, Novo
Hamburgo  –  RS,  CEP  93510-290,  telefone  geral  (51)3594-0500,
doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE,  neste  ato
representada por seu Presidente, Vereador ______________________ ,
CPF nº ___________________.

CONTRATADA: ________________________________,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº
___________________________, com sede na ____________________,
telefone  geral  _________,  doravante  denominada  CONTRATADA,
neste ato representada por ________________, CPF nº _____________.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONTRATO

Este contrato fundamenta-se:

1. no Processo Licitatório nº 1/2016,  modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, conforme a Lei n.º 10.520/2002, o Decreto Municipal n.º 2.159/05 e, subsidiariamente,
na Lei n.º 8.666/1993;

2. nos termos propostos pela CONTRATADA, que, simultaneamente:

a) constem no Processo Licitatório nº 1/2016, modalidade Pregão, na forma
Eletrônica;

b) não contrariem o interesse público;

3. nos preceitos de direito público;

4. supletivamente,  nos  princípios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  nas
disposições do direito privado.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, limpeza e
copa e cozinha, conforme especificações do termo de referência anexo II. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO

O  produto  deverá  ser  entregue  de  acordo  com  a  necessidade  da
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DO OBJETO

O objeto deste contrato tem a garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista na
Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, a partir da entrega da mercadoria.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O contrato terá a vigência contada a partir da data de sua assinatura até o
completo adimplemento da obrigação da CONTRATADA.

Subcláusula  única.  O  término  da  vigência  contratual  não  exime  a
CONTRATADA das obrigações relacionadas à garantia do produto.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR

O valor total deste contrato é de R$_______________ (_________________).

Subcláusula única.  Já estão incluídas no preço total todas as despesas de
frete, embalagens, impostos, transporte, mão-de-obra e demais encargos indispensáveis ao perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

Os preços serão fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das contratações oriundas desta licitação correrão à conta das
seguintes  dotações  orçamentárias: 3.3.9.0.30.16.00.00.00  -  Material  de  Expediente,
3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 – Material de Limpeza e Produto de Higienização e 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00
- Material de Copa e Cozinha.

CLÁUSULA NONA – DOS PRAZOS

A CONTRATADA deverá entregar o objeto no prazo máximo de 10 (dez)
dias, a contar da data de cada solicitação da CONTRATANTE.

Subcláusula  primeira.  O  prazo  de  adimplemento  da  obrigação
CONTRATADA admite prorrogação nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57
da Lei nº 8.666/93, e a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os
documentos necessários à comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato
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que a ensejar.

Subcláusula segunda. A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada
com antecedência mínima de 1 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do
alegado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, o objeto deste
contrato será recebido imediatamente após efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações e a proposta.

Subcláusula primeira. O objeto entregue em desacordo com o especificado
neste contrato, no Edital e na proposta da  CONTRATADA será rejeitado, parcial ou totalmente,
conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo em prazo razoável assinado pela
CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo de entrega.

Subcláusula segunda.  Quando a recusa for parcial,  será estabelecido um
prazo de 1 (um) a 3 (três) dias úteis para a substituição da nota fiscal por outra que contenha apenas os
itens aprovados pela CONTRATANTE.

Subcláusula terceira. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA
garantirá a qualidade do objeto fornecido, pelo prazo estabelecido na respectiva garantia, obrigando-se a
repor aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até 10 (dez)
dias após a apresentação das notas fiscais.

Subcláusula primeira. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições
elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as
instruções normativas vigentes, quando for o caso.

Subcláusula segunda. A CONTRATADA deverá entregar todo o material
discriminado na nota de empenho; em caso de entrega parcial, não haverá pagamento até que ocorra o
adimplemento total da obrigação.

Subcláusula terceira.  Em caso de entrega parcial,  será  enviado ofício à
CONTRATADA para informar  o ocorrido,  e  a situação será considerada como inadimplemento
contratual, tendo em vista a não entrega de todos os itens solicitados.

Subcláusula quarta. Se a nota fiscal não estiver de acordo com o entregue,
será estabelecido prazo de 1 (um) a 3 (três) dias úteis para sua substituição por outra que contenha
apenas os itens recebidos.

Subcláusula  quinta.  Os  valores  da  nota  fiscal  deverão  ser  os  mesmos
consignados na nota de empenho, sem o que não será liberado o respectivo pagamento; caso haja
divergência, será estabelecido prazo de 1 (um) a 3 (três) dias úteis para a  CONTRATADA fazer a
substituição.
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Subcláusula sétima.  A  CONTRATADA deverá apresentar, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, os seguintes documentos:

1. Certidão  Negativa  de Débitos  para com o INSS (CND),  na forma
exigida pela Constituição Federal, artigo 195, § 3º;

2. Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  (CRF),  emitido  pela  Caixa
Econômica Federal;

3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

4. Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado ou do Distrito Federal, quando couber;

5. Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.

6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução deste contrato, a CONTRATADA se obriga a envidar todo o
empenho necessário ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados e, ainda, a:

1. entregar o objeto no prazo máximo determinado na cláusula nona;

2. assumir total e exclusiva responsabilidade pela qualidade do material
fornecido;

3. reparar ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

4. responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes,  impostos,  contribuições  previdenciárias  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  a  seus
empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com a CONTRATANTE;

5. responder  integralmente  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Subcláusula primeira. A CONTRATADA não será responsável:

1. por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou de força
maior;

2. por quaisquer trabalhos,  serviços ou responsabilidades  não previstos
neste contrato.

Subcláusula  segunda.  A  CONTRATANTE não  aceitará,  sob  pretexto
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algum,  a  transferência  de  responsabilidade  da  CONTRATADA para  outras  entidades,  sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

Subcláusula terceira.  A  CONTRATADA deverá manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:

1. proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento
das obrigações contratuais;

2. promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

3. fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso
assumido  com  a  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA estará  sujeira  às  seguintes  sanções
administrativas:

1. advertência;

2. multa;

3. suspensão  temporária  de  participar  de  licitações  e  impedimento  de
contratar com o Município;

4. declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública.

Subcláusula primeira. O atraso injustificado no prazo de entrega implicará
multa diária correspondente a 0,5% (meio ponto percentual) do valor faturado na nota fiscal, por dia de
atraso, a partir da data da assinatura do contrato, até o percentual máximo de 10% (dez por cento),
caracterizando, neste caso, a inexecução  do contrato, punível com as sanções previstas neste contrato.

Subcláusula segunda.  O descumprimento do prazo de retirada da nota de
empenho ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do
valor do contrato ou da nota de empenho e no impedimento para contratar com o Município de Novo
Hamburgo por período de até 5 (cinco) anos, a critério da Administração.

Subcláusula terceira. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos
pagamentos  devidos  pela  CONTRATANTE,  quando  houver,  ou  cobradas  diretamente  da
CONTRATADA, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais
sanções previstas nesta cláusula.
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Subcláusula quarta.  O fato de não entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não manter a
proposta, falhar ou fraudar a sua execução, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou
cometer  fraude  fiscal,  acarretará  no  impedimento  de  licitar  e  contratar  com o  Município  e  no
descredenciamento pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e
no edital, e das demais cominações legais.

Subcláusula  quinta.  Serão  considerados  injustificados  os  atrasos  não
comunicados tempestivamente e os indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a
critério da CONTRATANTE.

Subcláusula  sexta.  Sempre  que  não  houver  prejuízo  para  a
CONTRATANTE, as penalidades impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de
menor sanção, a seu critério.

Subcláusula sétima. A aplicação das penalidades será precedida da concessão
da oportunidade de defesa prévia ao interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA
CONTRATADA

A  CONTRATADA declara,  no  ato  de  celebração  deste  contrato,  estar
plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante
toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento
de contrato, por extrato, na Imprensa Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo máximo de 20 (vinte) dias daquela data, como condição de
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei nº 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo
aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Constituem motivos  incondicionais  para rescisão do contrato as situações
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80, da Lei
n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE

A CONTRATADA não poderá, salvo em “curriculum vitae”, utilizar o nome
da CONTRATANTE ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação
profissional como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de
imediata rescisão deste contrato.
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Subcláusula única. A CONTRATADA não poderá pronunciar-se em nome
da CONTRATANTE à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos às atividades desta, bem
como a sua atividade profissional, sob pena de imediata rescisão contratual e sem prejuízo das demais
cominações cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, a  CONTRATANTE e a  CONTRATADA não
serão responsabilizadas por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de força maior,
ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada
caso, as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força
maior.

Subcláusula primeira.  Para os casos previstos no caput desta cláusula, a
CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por esta designada, a responsabilidade de apurar os
atos e fatos comissivos ou omissivos que se fundamentem naqueles motivos.

Subcláusula segunda. Os agentes públicos responderão, na forma da lei, por
prejuízos que, em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, causarem à Administração no
exercício  de  atividades  específicas  do  cumprimento  deste  contrato,  inclusive  nas  análises  ou
autorizações excepcionais constantes nestas disposições finais.

Subcláusula terceira. As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas
com máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que ato de mera e
excepcional  concessão da  CONTRATANTE,  cujo objetivo final  é o de atender  tão-somente ao
interesse público, não seja interpretado como regra contratual.

Subcláusula quarta.  Para assegurar rápida solução às questões geradas em
face da perfeita execução deste contrato, a  CONTRATADA fica desde já compelida a avisar, por
escrito e de imediato, qualquer alteração em seu endereço ou telefone.

Subcláusula quinta. Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em
novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as quais permanecerão
íntegras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Novo Hamburgo – RS como competente para
dirimir  quaisquer  questões  oriundas  deste  contrato,  com  exclusão  de  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam este termo em 2 (duas)
vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Novo Hamburgo, ___ de _______ de 2016.
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CONTRATANTE

CONTRATADA
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