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Processo n" 352122

GoNTRATO No 003/22
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃo cARLoS E D DA
SILVA SANTO§ ME.
A CÂ!íARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 51.792.91910001-04, com sede na Rua Sete de Setembro, no 2.078,
Ôentro, neste Município de São Carlos, SP, representado neste ato pelo seu Presidente,
ROSELEI APARECIDO FRANçOSO, brasileiro, casado, portador da Cédula de ldentidade
RG no 26.652.522-2 SSP/SP, e insgito no CPF/MF sob o no 162.096.078-88, doravante
ôenomínada CONTRATANTE, e a empresâ D DA §lLyA SANTOS lltlE, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no GNPJIMF sob o no 30.549.61410001-98, com sede na Rua
Sebastião Arantes Nogueira, n' 22, Apartamento 72, Bairro José Menino, Santos, SP, CEP
11065-330, neste ato representada por DIEGO DA SILVA SANTOS, brasileiro, empresário,
portador da Cédula de ldentidade no 35.657.280-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o no
348.783.908-32, doravante denominada CONTRATADA, celebrarn entre si o presente
contrato, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2O02, com aplicação
subsidiária Lei Federat n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, que
obedecerá às seguintes cláusulas e condiçóes que mutuamente se obrigam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O objeto deste contrato é o fornecimento de produtos de limpeza e materiais descartáveis
para utilização pela Câmara Municipal de Sáo Carlos (LOTE I - Descartávels e Papéis),
conforme processo administrativo no 352122, e de acor(o com o constante no edital Pregão
Eletrônico no AA1l22, e seus anexos.

cLÁusuLA SEGUNDA - DA ExEcuÇÃo
2. As condições para a execuçáo do objeto do presente encontram-se descritas no edital
Pregão Eletrônico no OA1l22' e seus anexos, em consonância eorfl a Proposta da
CONTRATADA, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcrição.

cLÁusuLA TERCETRA - DO PREçO
3. O valor do presente é R$ 14.449,00 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais),
sendo fixo e ineajustável durante toda a vigência do contrato.
CLAUSULA QUARTA

-

DA VIGÊNCII\

4. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, estendendo-se

pelo

período de 6 (seis) meses.

CLÁUSULA QUINTA. DOS RECURSOS
5. Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontramse especificada nã dotação orçamentária codificada sob o ns 3.3.90.30.21, sob a
denominação Material de copa e cozinha.
GLÁUSULA SEXTA- DAS PENALIDADES
6.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas,
ou a infringência de preceitos legais peÉinentes, ensejarâo a aplicaçâo, segundo a
gravidade da falta, das seguintes penalidades:
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a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as
quais tenha a empresa concorrido diretamente;
b) Multas, na forma do subitem 6.2-;
c) Suspensão temporária do direito de licitar com a Adminístraçáo Pública Municipal, bem
como o Ímpedimento de çom ela contratar, pelo prazo máximo de até cinco anos, em
especial na hipótese de descumprimento integral de uma Ordem de Fornecimento ou
descumprimento parcialde mais de uma Ordem de Fornecimento;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Àdministraçáo Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo.
6.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas:
6.2.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso no fornecimento dos
produtos, calculada sobre o valor da Ordem de Fornecimento, até o 50 (quinto) dia, após o
que, aplicar-se-á a multa prevista na subcláusula 6.2.3. deste item;
6.2.2. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na troca dos produtos
que necessitarem ser substituídos, calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento,
até o 50 (quinto) dia, após o que, aplicar-se-á a multa prevista na subcláusula 6.2.3. deste
item.
6.2.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) Ordem(ns) de Fornecimento,
na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigaçôes assumÍdas.
6.3. As sançÕes de suspensão e deelaração de inidoneidade poderão ser cumuladas com
multa.
6.4, As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo.
6.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do valor
devido à Contratada, cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a critério da Contratante.
6.6. Da intenção de aplicação de quaisquer das penalidades preüstas, §erá concedido praza
para defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação, exceto nos casos em que
a sanção for estabelecida com base no inciso lV do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93,
devidamente atualizada, onde há prazo de 10 (dez) dias parâ apresentação de defesa pelo
interessado, a contar da abertura de vista do respectivo processo, nos termos do artigo 87,
§3o da mesma lei.
6.7. Da aplicaçáo da sanção caberá reÕurso no prãzô de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
notificaçáo.

CLÁU§ULA SÉTIMA - DA SUBcoNTRATAçÃo
7.Fica vedada qualquervedada a subcontrataçâo, cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto ora licitado, sem expressa anuência da CONTRATANTE.
CLAUSULA OITAVA

-

DA ENTREGA DOS PRODUTO§ E DO PAGAMENTO

8.í. O fornecimento dos produtos será parcelado, mensalmente, mediante a emissão de
Ordem de Fomecimento, sendo que ã Primeira Ordem de FornecÍmento será emÍtida

juntamente com a assinatura do Contrato.
8.2. Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias da data de recebimento da
Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras e Almoxarifado da Câmara
Municipal.

8.2.1. Caso os produtos não sejam entregues

no prazo estipulado no item 8.1,

a

CONTRATADA estará sujeita a receber as penalidades previstas neste contrato.
8.2.2, O prazo de entrega admite uma única pronogação, por igual período, a critério da
CCINTRATANTE, devendo ser justificado por escrito pela CONTRATADA os motivos da
dilação.
8.3. A CONTRATADA será obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os
produtos em que vierem a ser recusados ou que esteja fora das especificações do Edital
Contrato n" A03/22

*
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vinculado a este contrato, no prazo máximo de 3 (três) dias consecutivos contados de sua
notificação, hipótese que impedirá o recebirnento definitivo enquanto não for satisfeito
integralmente o objeto contratado.
8.4. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias da apresentação da
apresentação da Nota Fiscal ao Departamento Administrativo e Financeiro, após ser
devidamente atestada pelo Fiscal do contrato.
8.4,í. A CONTRATANTE poderá solicitar a comprovaçáo do recolhimento de encargos e
tributos referentês aos serviços prestados, sob pena de retençáo do pagamento e sem
prejuízo de cominação das penalidades previstas no edital, no contrato e na Lei Federal n
8.666/93.
8.5. Nas notas fiscais emitidas deverá constar, obrigatoriamente, o número da licitaçáo e
deste contrato.
8.6. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, devendo a
CONTRATADA informar o número do banco, da agência e ronta bancária, ou através de
banco credenciado, a critério da CONTRATANTE.
GLÁUSULA NONA

-

DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE

9.í. São direitos da CONTRATANTE:
9.í.1. Aplicar as penalidades cabíveis à CONTRATADA caso não sejam respeitadas

as

condiçÕes a que a mesma se obrigou;

9.1.2- Rescindir o presente contrato, de pleno direito ê para todos os flns, em caso de
liquidação ou dissolução, concordata ou decretação de falência da CONTRATADA,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, podendo
ainda ser rescindido unilateralmente pela CONTMTANTE nas hipóteses e condições
previstas na Lei Federal no 8.666/93, com alterações posteriores, e no caso de não
cumprimento ou cumprimento de quaisquer das cláusulas ajustadas no presente contrato.
9.2. São deveres da CONTRATANTE:
9.2.1. Efetuar o pagamento dos serviços contratados no prazo e forma ajustados.
9.2.2. Dar quitação do presente contrato quando do adimplemento da obrigação pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA. DoS DIREIT0S E DEVERES T,A C0NTRATADA
10.í. São direitos da CONTRATADA:
10.1.í. Receber o pagamento da quantia ajustada, no prazo e forma estabelecidos no
presente contrâto, quando do adimplemento da obrigação a que se obrigou;
10,1.2. Receber quitação do presente contrato quando cumprida a obrigação a seu cargo.
10.2. São deveres da CONTRATADA:
10.2.1. Responder pelo fornecimento dos produtos que realizar, na forma da lei;
10.2.2. Responsabílizar-se caso o produto fornecido não atender aos requisítos exigidos nâ
licitaÇão;

10.2.3. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos em que vierem a ser
recusados por defeitos de fabricação ou que estejam fora das especiÍicações;
10.2.4. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibílidade com as
obrigaçÕes por ela assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação exigidas no
edital Pregão Eletrônico a que está vinculado o presente contrato;
10.2,5. Arcar com as despesas incorridas na contrataÇão de pessoal, encargos sociais,
trabalhistas, securitários e quaisquer tributos incidentes direta ou indiretamente, sobre ou

deconentes

do

CONTRATANTE.

cumprimento

do objeto deste, sem direito a pleitear reembolso

Contrato no 003/22

-

à
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cLÂusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DA FtscALtzAçÃo
1í,í- À CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar os seruiços que estão sendo
executados, sujeitando-se a CONTRATADA, no caso de descumprimento de suas
obrigaçÕes, à aplicação das penalidades previstas neste contrato.

11.2. A fiscalização dos seruiços será exercida pelo Sr. GABRIEL VELlNl, Analista
Financeiro, tendo como suplente na sua ausência o Sr. MARCELO KILIAN DE ALMEIDA,
Analista de Gestão.
íí.3. A CONTRATANTE, por intermédío do Fiscal do Contrato, promoverá o
acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob aspectos qualitativos e
quantitativos, realizando anotaçôes em registro próprio de falhas e ocorrências detectadas e
realizará a conferência das Notas Fiscais, realizando o atesto destes e encaminhando-os
para a Diretoria Administrativa e Financeira para respectívo pagamento.
11.4. A açâo ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE náo
cessará nem diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das
obrigaçÔes estipuladas neste contrato, nem por quaisquer danos contra terceiros ou
irregularidades constatad as.
GLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA. DA REsclSÂo
12.1. O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato nas hipóteses
previstas nCIs art. 77,78, incisos I a Xll, e 79 da Lei Federal8.666, de 21 de junho de 1993,
e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
12.2. No caso de rescisão, a CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE
previstos na legislação.

CLAUSULA DÉGIMA TERCEIRA - DO FORO
í3. Fica eleito o Foro da Comarca de São Carlos para dirimirem-se eventuais controvérsias
oriundas do presente contrato, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja.
E assim por estarem justos e contratados lavra-se o presente instrumento em três vias de
igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo.
São Carlos, 15 de fevereiro de 2O22.

)

Nome:

Nome:

RG

RG

no

no
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ANEXO

A.

TERMO DE CÉNC|A E NOTIFICACÃO

(eonforme Anexo LC-01, çom redação dada pela Resotução no 11/2021 TGE-SPJ
Preqáo Eletrônico no 0{/2022
Processo Administrativo n" 35222
GONITAIANIE: CÀMARA MUNICIPAL NE SÃO CARLOS

CoNTRATO

No 003122
Obieto: fornecimento de produtos de límpeza e mâteriais descartáveis para utilização pela Câmara Municipal de São Carlos
(LOTE I -Descarláveis e Papéis)
Contratadar D DA SILVA SANTOS ME

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1,
Estamos GÍENTES de que:
a)
o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo
trâmite processual oconerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vistâ e extraindo cópias das maniÍestaçóes de interesse, Despachos e
b)
Decisões, mediante regular cadastramento no Sisterna de Processo Eletrônico, conÍorme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resoluçâo n 011201'l do TCESP;
c)
além de disponÍveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decis6es que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de Sáo Paulo, em conÍormidade com o artigo 90 da Lei Complementar no 709, de '14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conÍorme regras do Código de Processo Civil;
as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico
do "Cadastro Corporativo TCESP CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 20 das Instruções no01/2020, conforme
"Declaraçáo(óes) de Atualizaçao Cadastral" anexa (s);
é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

d)

-

e)

2.
a)
b)

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento flnal e consequente publicaçáo;
Se for o caso o do nosso interesse, nos prazos e nas Íonnas legâis e regirnentais, exercer o direilo de deÍesa
intêrpor recursos e o que mais couber.
São Carlos, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

I APARECTDO FRANÇOSO
Cargo: Presidente (Biênio 202112D22) - CPF/MF no

1

TANTE
RESPONSÁVEL
Nome: DIEGO DA
Carqo: Sócio

O AJUSTE PELA CONTRATÀ
CPF/MF n"

DIEGODA SILVA SANTOS
CONTRATADA
FISCAL DO CONTRATO
Nome:

Cargo:
CPF/MF

Norne: GABRIEL VELINI
Analista Financeiro
IMF n'320.167.188*62

Assinatura

FISCAL DO CSNTBATO
Nome: MARCELO KILIAN DE ALMEIDA
Cargo: Analista de Gestão
CPF/MF n' 289.15ô.728-52

Assinaturra

Contrato no 0O3/22
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