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CONTRATO VINCULADO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE lUlU CNPJi
16.416.158/0001-87; neste ato
representado pelo Prefeito Municipal,
denominadosimplesmentede Contratante,
e de outro lado a empresa DENIVALDO
CARDOSO SILVA ME CNPJ
08.385.589/0001-03.
Celebramo 2Gm para Serviçosde Locação
de Impressoras Multifuncionais no PROC.
ADM070/2015 - DISP.UC. 043/2015.

O MUNIdPIO DE IUIU/BA, neste ato representadopelo PREFEITURA MUNICIPAL DE
lUlU, pessoajurídica de direito público interno, inscrito no CNPJsob o nO16.416.158/0001-
87/ com sede na Praça Ab9io Pereira, 232, aqui representado !).eloPrefeito Municipal, Sr.
REINALDOBARBOSADE GOES,Brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de
identidade 04923403-07SSP/BA,inscrito no CPF/MF608.929.435-72, residente e domiciliado
na cidade de IUIU/BA, a seguir denominada SimplesmenteCONTRATANTE, e a empresa
DENIVALDO CARDOSO SILVA -ME, inscrita no CNPJ sob N° 08.385.589/0001-03, com
sedena RuaRui Barbosa, 84 - centro - Janúba/MG,representadapelo Sr. DenivaldoCardoso
Silva, inscrito no CPF039.555.536-12 RGMG-10.881.027(SSP/MG)abaixo assinado,a seguir
denominadasimplesmenteCONTRATADA, firmam o presentecontrato, na forma e condições
que se seguem:

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBlETO
O presente Contrato faz parte do Pado para Locaçio de 03 (três) Impressoras
Multifuncionais à Laser Monocromática, com capacidade para 30.000 páginas ciclo
mensal, sem franquia minlma de páginas e fornecimento de suprimentos, exceto o
papel, destinadas a:

)- 01 ImpressoraMultifuncionalSansungmodelo SCX5637-FR,frente e verso automático
e circulador de original, para atendimento da Centro Educacional Edivaldo Boa
Ventura, Secretariade Educação;

~ 01 ImpressoraMultifuncionalSansungmodelo SCX5637-FR;frente e verso autpmático
e circulador de original, para atendimento das AtividadesAdministravas da Secretaria
de Educação;

~ 01 Impressora MultifuncionalSansungmodeloSCX5637-FR,frente e verso automático
e Circulador de original, para atendimento das Atividades da Secretaria de
Administração, localizadano PaçoMunicipal.

cLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
A Execuçãodo presenteContrato será em conformidadecom todas as condições requisitadas
inicialmente, sem franquia mínima de páginas/mês por Impressora, independente
de sua utilização pelo valor de R$ 0,07 (sete centavos) por cópia ou impressão. A
inexecução parcial ou total e os casos omissos deste contrato, oriundos dp'rr:.ocesso
Administrativo de LicitaçãonO070/2017 - ~ispensa de LicitaçãonO 043/2017, se~ã~~fü,r~~s
baseando-sena Lei 8.666/93 e suasalteraçoes. \ ~ ~ If)
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cLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 241 (duzentos e quarenta e um) dias, tendo
início em 04/05/2017 e findando em 31/12/2017, não podendoser prorrogado.

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO,CONDIçõES DE PAGAMENTO

O valor total do presente acordo é R$ 7.896,00 (sete mil oitocentos e noventa e seis
reais), referente ao total de páginas estimadas no período da locação, onde o pagamento
efetivar-se-á após o atesto pela Secretaria Correspondentea da Locação. Conformada a
efetividade dos serviços prestados, a municipalidade terá um prazo de até 10 (dez) dias
úteis, contados a partir da expedição da nota fiscal, de acordo com as especificaçõespara
realizar o pagamento. ~

Parágrafo Único - Havendoerro na Nota Fiscal e/ou falta de certidões que comprovem a
regularidade deste contrato, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscalserá suspensa
até que a contratada tome as providênciasnecessáriasà sua correção. Nesta hipótese, será
considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentaçãoda Nota Fiscal após a
regularizaçãoda situação.

cLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS

As despesasdecorrentesda aquisiçãodos materíaise da execuçãodos serviços contratados,
correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadasno Orçamento Municipal
vigente, ou seja Exercício2017, e no ano seguinte a utilizará a dotação correspondente à
mesma.
DOTAClo VIGENTE EH 2017:
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01.09.2038/33903900 Fonte: 00
01.04.2016/33903900 Fonte: 01
01.04.2013/33903900 Fonte: 01

cLÁUSULA SEXTA - DIREITOS EOBRIGAÇÕES DAS PARTESCONTRATANTES
6.1 -DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADAprestará os serviçosconforme a cláusulaprimeira obedecendoa cada
subitem;
6.1.2 - A CONTRATADAserá legal e financeiramente responsávelpor todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execuçãodeste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais, securitários,comerciaise outros fins, a eles não
sevinculando a CONTRATANTEa qualquer título, nemmesmoao de solidariedade;
6.1.4 - A CONTRATADAassumirá a responsabilidadetotal pela execução do objeto deste
Contrato.
6.1.5 - A CONTRATADAobriga-se a atender com prestezaas reclamaçõessobre a qualidade
dos serviços prestados, os quais deverão está íntegros de forma a atender ao que se
destinam;
6.1.6 - A CONTRATADAobriga-se a comunicar à Contratante qualquer an~alidade~e
interfira na normal prestaçãodos serviços, ind~sive indicadoos pro.b~emasO~~'fi~S;,í",',.,\ .1

6.1.7 - Reconheceros direitos da administraçao,em caso de resosao admlOl!rat~~ ~"rL.. v\1,1
no Artigo 77 da Lei 8.666/93; , \Y
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6.1.8 - A CONTRATADAobriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificaçãoexigida na fase inicial do contrato.
6.1.9 - A CONTRATADAfica obrigada a instalar as Impressoras, objeto do contrato nos locais
indicados pela Contratante podendo ser inclusivena ZonaRural.
6.1.10 - A CONTRATADAdeverá obedecero "SLA" conforme a tabela seguinte:

a) Manutençãocorretiva, nos dias úteis em até 04h (quatro horas) a partir do chamado;
b) Manutençãocorretiva, finais de semanae feriados em até 24h (vinte e quatro horas) a

partir do chamado;
6.1.11 - A CONTRATADApoderá optar em deixar 01 (uma) Impressora de Reserva, nos
mesmospadrõesdas instaladas,a título de prolongar o "SLA" conforme a tabela seguinte:

a) Manutenção corretiva, nos dias úteis em até 48h (setenta e duas horas) após o
chamado;

b) Manutençãocorretiva, finais de semanae feriados em até 96h (noventa e seis horas) a
partir do chamado.

6.2 - DA CONTRATANTE:

6.2.1 - Pagarconforme estabelecidona CláusulaQuarta, as obrigaçõesfinanceiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidadedos seustermos;
6.2.2. Dar ciência à CONTRATADArelativo à má prestação dos serviços contratados e/ou
defeito no prazo máximo de 02 horas contados da ocorrênda dos mesmos, sem prejudicar o
Tempo de Resposta.
6.2.3. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando
inexatas, ou que venhamdesacompanhadasdos documentos exigidos neste Contrato;
6.2.4. Prestar verbalmente ou por escrito à CONTRATADAinformaçõesque visem esclarecera
entrega do serviçosprestado.
6.2.5. A fiscalizaçãoda prestaçãodo serviço será por equipe designadapela CONTRATANTE.
6.2.6. Poderáa fiscalizaçãoordenar a suspensãototal ou parcial dos serviços, caso não sejam
atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamaçõesque fizer, sem prejuízo de
outras sançõesque possamse aplicar a CONTRATADA.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O recebimento do serviço pela CONTRATANTE,se dará de acordo com as matérias publicadas
no site e acostadasno ato da apresentaçãoda nota fiscal.
cLÁUSULA OITAVA - DA lN EXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTEpoderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de dáusulas contratuais, especificações
oo~ , ~
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTEa com r 'va ~ a;;;., \
impossibilidadeda entrega dos serviçoscontratados, nos prazose condiçõesestipula 0'1 . I. f./...T...) .
8.1.3 - O atraso injustificado no início das manutençõescorretivas ou preventivas; \.

"'---., .,
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8.1.4 - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;

8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADAcom outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADAdas determinações regulares da Fiscalizaçãoda
CONTRATANTE,bem como dos seussuperiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvênciaou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTEmanter o contrato, com a
CONTRATADA,assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissoluçãoda CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execuçãodo contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA,as conseqüênciascontidas no artigo 80 da Lei NO8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sançõesprevistas na citadà Lei.
8.2 - A rescisãocontratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE,nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei N0. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES,desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisãoamigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA,será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovadosque houver sofrido, tendo direito a:
a) Pagamentosdevidos pela execuçãodo contrato até a data da rescisão;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislaçãoem vigor.
cLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - A CONTRATANTEreserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessáriopor conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados
os limites legais e os direitos asseguradosà CONTRATADA;
9.2 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, todos documentos
que instruíram a dispensade licitação e a Propostade Preçosda CONTRATADA;
9.3- Não será permitidos a CONTRATADA,sub-empreitar de forma parcial ou, aind.a..' sUb\
rogar este Contrato; ("", .. \~~~~_~:=_~:~_:I:_~~:~_8~~~:~_a::~dlnm~~:~U::_d1\~~\
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CLAUSULA DÉCIMA- FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarcade Carinhanha do E
Bahia, com renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiad qu seja.
E por estarem justas e contratadas, assinamo presente Contrato, m O (duas) v' s de igual
teor e único efeito, na presençadas testemunhas abaixo.
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TESTEMUNHAS:


